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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

海 關

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

通 告

Avisos
Concurso Público n.º 08/2018/DAF/SA

第08/2018/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈，根據保安司司長於二零一八年七
月三十一日作出的批示，為取得「放射性物質檢測儀」進行公開
招標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世
船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內，有意者
可於辦公時間內到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付
影印費用，招標程序於上址進行。

標書必須於二零一八年十月八日下午五時前遞交至上述之澳
門特別行政區海關辦事處。

投 標 人 除 須 遞 交《 招 標 方 案 》及《 承 投 規 則 》所 要 求
之 文件 外，尚 須 遞 交 已 繳 付 臨 時 擔 保 澳 門 幣 陸 萬 肆 仟 元 整
（$64,000.00）之證明文件。該擔保須以現金、本票（抬頭人為
「澳門特別行政區海關」）或銀行擔保方式遞交，倘以現金或本
票方式，則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫；倘屬銀
行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期將於二零一八年十月九日上午十時於媽閣上街嘉路
一世船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓內舉行。

二零一八年八月三十日於海關

Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 31 de Julho de 2018, se encontra aberto o concurso
público para a aquisição de «Detectores de substâncias radioactivas».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, sita na Rua de S. Tiago da Barra,
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos.
As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 8 de Outubro
de 2018.
Para além dos documentos acima referidos, exigidos no respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve
o concorrente entregar ainda o documento comprovativo da
efectivação da caução provisória no valor de sessenta e quatro
mil patacas ($64 000,00) à ordem dos Serviços de Alfândega de
Macau, mediante depósito em dinheiro (em nome dos Serviços
de Alfândega de Macau) ou garantia bancária. Caso a caução
provisória seja efectivada através de depósito em dinheiro, tal
deverá ser feito na Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Alfândega de Macau; Caso
seja prestada em garantia bancária, esta não pode ser sujeita a
condição ou termo resolutivo.
A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Serviços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D.
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 9 de Outubro de
2018.
Serviços de Alfândega, aos 30 de Agosto de 2018.

副關長

吳國慶

第11/2018/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈，根據保安司司長於二零一八年八
月六日作出的批示，為購置「電話交換機」進行公開招標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世
船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內，有意者

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

Concurso Público n.º 11/2018/DAF/SA
Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de
acordo com o despacho do Ex. mo Senhor Secretário para a
Segurança, de 6 de Agosto de 2018, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Máquinas de comutação
telefónica (PABX)».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, sita na Rua de S. Tiago da Barra,
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可於辦公時間內到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付
影印費用，招標程序於上址進行。

標書必須於二零一八年十月三日下午五時前遞交至上述之澳
門特別行政區海關辦事處。

投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件
外，尚須遞交已繳付臨時擔保澳門幣伍萬元整（$50,000.00）之
證明文件。該擔保須以現金、本票（抬頭人為「澳門特別行政區
海關」）或銀行擔保方式遞交，倘以現金或本票方式，則應交予
澳門特別行政區海關行政財政廳司庫；倘屬銀行擔保，該擔保不
得附條件或受終止性期限約束。

開標日期將於二零一八年十月四日上午十時於媽閣上街嘉路
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Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos.
As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 3 de Outubro
de 2018.
Para além dos documentos acima referidos, exigidos no
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos,
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo
da efectivação da caução provisória no valor de cinquenta mil
patacas ($50 000,00) à ordem dos Serviços de Alfândega de
Macau, mediante depósito em dinheiro (em nome dos Serviços
de Alfândega de Macau) ou garantia bancária. Caso a caução
provisória seja efectivada através de depósito em dinheiro, tal
deverá ser feito na Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Alfândega de Macau; Caso
seja prestada em garantia bancária, esta não pode ser sujeita a
condição ou termo resolutivo.
A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Serviços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D.
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 4 de Outubro de
2018.

一世船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓內舉行。

二零一八年八月二十九日於海關

Serviços de Alfândega, aos 29 de Agosto de 2018.
副關長

吳國慶

第12/2018/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈，根據行政長官於二零一八年六月
二十九日作出的批示，為購置「大型X光貨物及車輛檢查系統」
進行公開招標。

有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世
船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內，有意者
可於辦公時間內到上址參閱，如欲索取上述文件之副本，需繳付
影印費用，招標程序於上址進行。

標書必須於二零一八年九月二十六日下午五時前遞交至上述
之澳門特別行政區海關辦事處。

投 標 人 除 須 遞 交《招 標 方 案》及《承 投 規 則》所 要 求 之
文件 外，尚 須 遞 交 已 繳 付 臨 時 擔 保 澳 門 幣 壹 佰 肆 拾萬 元 整
（$1,400,000.00）之證明文件。該擔保須以現金、本票（抬頭人
為「澳門特別行政區海關」）或銀行擔保方式遞交，倘以現金或
本票方式，則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫；倘屬
銀行擔保，該擔保不得附條件或受終止性期限約束。

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

Concurso Público n.º 12/2018/DAF/SA
Os Serviços de Alfândega de Macau fazem público que, de
acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 29 de Junho de 2018, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Sistema de raios-X de grande
escala para inspecção de cargas contentorizadas e veículos».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis na Secretaria do Edifício dos Serviços de Alfândega de Macau, sita na Rua de S. Tiago da Barra,
Doca D. Carlos I, SW, Macau, onde decorrerá o processo do
concurso, podendo os mesmos ser consultados nos dias úteis
e nas horas de expediente. Os interessados precisam de pagar
para adquirirem as fotocópias dos documentos acima referidos.
As propostas devem ser entregues à Secretaria dos Serviços
de Alfândega de Macau até às 17,00 horas do dia 26 de Setembro de 2018.
Para além dos documentos acima referidos, exigidos no
respectivo programa do concurso e no caderno de encargos,
deve o concorrente entregar ainda o documento comprovativo
da efectivação da caução provisória no valor de um milhão,
quatrocentas mil patacas ($1 400 000,00) à ordem dos Serviços
de Alfândega de Macau, mediante depósito em dinheiro (em
nome dos Serviços de Alfândega de Macau) ou garantia bancária. Caso a caução provisória seja efectivada através de depósito em dinheiro, tal deverá ser feito na Tesouraria do Departamento Administrativo e Financeiro dos Serviços de Alfândega
de Macau; Caso seja prestada em garantia bancária, esta não
pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.
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開標日期將於二零一八年九月二十七上午十時於媽閣上街嘉
路一世船塢西南端，澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零一八年八月二十八日於海關
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A abertura das propostas realizar-se-á no Edifício dos Serviços de Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D.
Carlos I, SW, Macau, pelas 10,00 horas, no dia 27 de Setembro
de 2018.
Serviços de Alfândega, aos 28 de Agosto de 2018.

副關長

吳國慶

O Subdirector-geral, Ng Kuok Heng.

（是項刊登費用為 $5,279.00）

(Custo desta publicação $ 5 279,00)

行 政 公 職 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
E FUNÇÃO PÚBLICA

公 告
Anúncio
茲公 佈，第二屆中葡 文翻 譯及傳 譯 學 習計劃第三期收 生
甄選程序（甄選程序的開考通告刊登於二零一八年七月四日第
二十七期《澳門特別行政區公報》第二組）准考人確定名單已張
貼於澳門水坑尾街一百六十二號公共行政大樓地下的行政公職
局接待處，並上載到本局網頁（www.safp.gov.mo）以供查閱。

二零一八年八月三十日於行政公職局

局長

高炳坤

Torna-se público que se encontra afixado, no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, e disponibilizada na página electrónica
dos SAFP (www.safp.gov.mo) — a lista definitiva dos candidatos ao processo de selecção para a frequência do 3.º Programa de
Aprendizagem de Tradução e Interpretação das Línguas Chinesa
e Portuguesa — II Edição (cujo aviso de processo de selecção
foi publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 27, II Série, de 4 de Julho de 2018).
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 30 de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

（是項刊登費用為 $1,020.00）

民 政 總 署

公 告

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS
E MUNICIPAIS
Anúncios

承包“全澳公廁儲糞池及流動廁所的清潔服務”

Concurso público

公開招標

«Prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas de
sanitários públicos e sanitários amovíveis de Macau»

根據二零一八年八月三日本署管理委員會之決議，現就承包
“全澳公廁儲糞池及流動廁所的清潔服務”進行公開招標。

有意競投者可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號民政總署文書及檔案中心索取有關招標方案及
承投規則。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração do IACM, tomada na sessão de 3 de Agosto de 2018, se
acha aberto o concurso público para a «Prestação de serviços
de limpeza de fossas sépticas de sanitários públicos e sanitários
amovíveis de Macau».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, durante os dias úteis e dentro do horário normal de
expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto
para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, em Macau.

N.º 36 — 5-9-2018

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

截止遞交標書日期為二零一八年九月二十一日下午五時正。
競投者或其代表須將有關標書及文件遞交至文書及檔案中心，
並須繳交臨時保證金澳門幣肆萬肆仟元正（$44,000.00）。臨時
保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的支票或銀行擔保方式，
在民政總署大樓地下財務處出納繳交。

開標日期為二零一八年九月二十六日上午九時三十分，於本
署培訓及資料儲存處（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行。本署將
於二零一八年九月十一日（星期二）上午十時，於上址舉行招標
解釋會。

二零一八年八月十四日於民政總署

管理委員會委員

杜淑儀
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O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 21 de Setembro de 2018. Os concorrentes ou seus representantes devem entregar as propostas e os documentos
no Núcleo de Expediente e Arquivo, sito no rés-do-chão do
Edifício do IACM, e prestar uma caução provisória no valor
de $ 44 000,00 (quarenta e quatro mil patacas). A caução provisória pode ser prestada na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na Avenida de
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, por depósito em numerário, garantia bancária ou cheque em nome do «Instituto para
os Assuntos Cívicos e Municipais».
O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na
Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na Avenida da Praia Grande, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas 9,30
horas do dia 26 de Setembro de 2018. Além disso, o IACM
realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 10,00
horas do dia 11 de Setembro de 2018 (terça-feira) na Divisão de
Formação e Documentação do IACM.
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 14 de
Agosto de 2018.
O Administrador do Conselho de Administração, To Sok I.

（是項刊登費用為 $2,006.00）

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

第5/SFI/2018號公開招標

Concurso Público n.º 5/SFI/2018

為氹仔濠珀三樓社會設施購買辦公室設備

Aquisição de equipamento de escritório para as instalações
sociais sitas no 3.º andar do Edifício Nova Park, Taipa

按照二零一八年八月十五日行政法務司司長之批示，現就
“為氹仔濠珀三樓社會設施購買辦公室設備”進行公開招標。

有意投標者可在截標期限屆滿前，於辦公時間內前往澳門
亞美打利庇盧大馬路﹙新馬路﹚163號地下本署文書及檔案中心
索取有關招標方案及承投規則。

有關是次公開招標之解釋會將於二零一八年九月十一日上午
十時正，在中華廣場六樓培訓及資料儲存處舉行。

Faz-se público que, por despacho da Secretária para a Administração e Justiça, de 15 de Agosto de 2018, se acha aberta
a consulta pública para a «Aquisição de equipamento de escritório para as instalações sociais sitas no 3.º andar do Edifício
Nova Park, Taipa».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos antes do prazo para a entrega das propostas, durante
os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais (IACM), sito na Avenida de Almeida
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau.
A sessão de esclarecimento deste concurso público terá lugar
às 10,00 horas do dia 11 de Setembro de 2018, na Divisão de
Formação e Documentação do IACM, sita no Edifício China
Plaza, 6.º andar, Macau.

截止遞交標書日期為二零一八年九月二十日下午五時正。競投
人或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中
心，並須繳交臨時保證金澳門幣肆萬陸仟元正﹙$46,000.00﹚。臨
時保證金可以現金或抬頭為“民政總署”的支票或銀行擔保書，
於澳門亞美打利庇盧大馬路﹙新馬路﹚163號地下本署財務處出
納繳交。

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas
do dia 20 de Setembro de 2018. Os concorrentes ou seus representantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Arquivo, sito no rés-do-chão do Edifício
do IACM e prestar uma caução provisória de $46 000,00 (quarenta e seis mil patacas). A caução provisória deve ser entregue
na Tesouraria da Divisão de Contabilidade e Assuntos Financeiros do IACM, sita na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c,
Macau, por depósito em numerário, cheque ou garantia bancária
em nome do «Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais».
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開標日期為二零一八年九月二十一日上午十時正，於澳門南
灣大馬路762-804號中華廣場6字樓培訓及資料儲存處舉行。

二零一八年八月二十八日於民政總署

管理委員會委員
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O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na Divisão de Formação e Documentação do IACM, sita na Avenida
da Praia Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar,
Macau, pelas 10,00 horas do dia 21 de Setembro de 2018.
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 28 de
Agosto de 2018.

麥儉明

O Administrador do Conselho de Administração, Mak Kim
Meng.

（是項刊登費用為 $1,937.00）

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，陳淑芳申請其配偶林福恩之死亡津貼、喪葬津貼及
其他金錢補償。他曾為本署財務資訊部第七職階重型車輛司機，
如有人士認為具權利領取該項補償，應由本告示在《澳門特別
行政區公報》刊登之日起計三十天內，向民政總署申請應有之權
益。如於上述期限內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接
納。

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 29 de
Agosto de 2018.

二零一八年八月二十九日於民政總署

管理委員會委員

Faz-se público que tendo Chan Sok Fong requerido os subsídios
por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias,
por falecimento do seu cônjuge, Lam Fok Ian, motorista de
pesados, 7.º escalão, dos Serviços Financeiros e Informáticos,
devem todos os que se julgam com direito à percepção das
mesmas compensações, dirigir-se a este Instituto, no prazo de
trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau,
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo
impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo
que seja esse prazo.

馬錦強

O Administrador do Conselho de Administração, Ma Kam
Keong.

（是項刊登費用為 $986.00）

(Custo desta publicação $ 986,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

三十日告示

Éditos de 30 dias

茲公佈，財政局已故首席顧問高級技術員M á r io João S equeira da Silva Anacoreta之遺孀Maria Ernestina Amador
Macedo da Silva Anacoreta現向本退休基金會申請遺屬撫卹
金；如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於
《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之
權益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被
接納。
二零一八年八月二十四日於退休基金會
行政管理委員會代主席
（是項刊登費用為 $986.00）

Faz-se público que tendo Maria Ernestina Amador Macedo
da Silva Anacoreta, viúva de Mário João Sequeira da Silva
Anacoreta, falecido, que foi técnico superior assessor principal
da Direcção dos Serviços de Finanças, requerido a pensão de
sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que
seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 24 de Agosto de 2018.

沙蓮達

A Presidente do Conselho de Administração, substituta,
Ermelinda M. C. Xavier.
(Custo desta publicação $ 986,00)
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茲公佈，社會工作局已故特級技術員陳華風之鰥夫林社賢、
兒子林曉陽及女兒林芷萱現向本退休基金會申請遺屬撫卹金；
如有人士認為具權利領取該項撫卹金，應自本告示刊登於《澳
門特別行政區公報》之日起計三十日內，向本會申請應有之權
益。如於上述期間內未接獲任何異議，則現申請人之要求將被接
納。
二零一八年八月二十九日於退休基金會

16989

Faz-se público que tendo Lam Se In, Lam Hio Ieong e Lam
Chi Hun, viúvo e filhos de Chan Wa Fong, falecida, que foi
técnica especialista, do Instituto de Acção Social, requerido a
pensão de sobrevivência deixada pela mesma, devem todos os
que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no Boletim Oficial
da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não
havendo impugnação será resolvida a pretensão dos requerentes, findo que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 29 de Agosto de 2018.

行政管理委員會代主席

沙蓮達

A Presidente do Conselho de Administração, substituta,
Ermelinda M. C. Xavier.

（是項刊登費用為 $748.00）

(Custo desta publicação $ 748,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

公 告
Anúncios

第24/2018/DSFSM號公開招標
Concurso Público n.º 24/2018/DSFSM
根據保安司司長二零一八年八月二十四日的批示，澳門保安
部隊事務局為取得「救援工具」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事
務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上
述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門幣壹佰元整）或於本局網
頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任
自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜
巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附
加之說明文件。

標書必須於二零一八年十月九日下午五時前遞交澳門保安
部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規
則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$49,000.00（澳
門幣肆萬玖仟元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、
抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞
交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往澳門
大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門保安

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Segurança, de 24 de Agosto de 2018, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Meios
de socorros».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis para consulta no Departamento de
Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao
pagamento das fotocópias dos referidos documentos, na importância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo
aceder à página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo descarregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm).
Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais esclarecimentos adicionais, por dirigir-se ao referido departamento
desta Direcção, com sede no endereço supracitado, ou pela navegação na página electrónica acima mencionada, desde a data
da publicação do presente anúncio até à data limite da entrega
de propostas do concurso público.
As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até às
17,00 horas do dia 9 de Outubro de 2018. Além da entrega dos
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento comprovativo da caução provisória prestada, no valor de $49 000,00
(quarenta e nove mil patacas). A respectiva caução deve ser
prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem de
caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU) (sendo os últimos dois em nome da DSFSM). Caso seja prestada
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部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔保，該
擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零一八年十月十日上午十時三十分，將在澳門
兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應出
席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要時
提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形
式於二零一八年九月十四日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦

em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concorrentes devem efectuar a prestação pertinente no BNU (sede)
e depois devem apresentar à Tesouraria do Departamento de
Administração desta DSFSM o guia citado, para efeitos de
levantamento de recibo oficial em causa. Caso seja prestada
por garantia bancária, esta não pode ser sujeita a condição ou
termo resolutivo.
A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada
dos Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 10 de Outubro de
2018. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão
estar presentes ao acto público de abertura de propostas a fim
de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos
entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação
quando necessário.
Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das características técnicas do presente concurso público devem ser
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta
DSFSM, até ao dia 14 de Setembro de 2018.

事處。

二零一八年八月二十八日於澳門保安部隊事務局

局長
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郭鳳美

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 28 de Agosto de 2018.
A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $2,844.00）

(Custo desta publicação $ 2 844,00)

第25/2018/DSFSM號公開招標

Concurso Público n.º 25/2018/DSFSM

根據保安司司長二零一八年八月二十四日的批示，澳門保安
部隊事務局為取得「X光機」進行公開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事
務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上
述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門幣壹佰元整）或於本局網
頁（http://www.fsm.gov.mo/dsfsm）內免費下載。投標人有責任
自本公告公佈之日起至公開招標截標時間止，前往澳門兵營斜
巷澳門保安部隊事務局行政管理廳或於本局網頁內查閱倘有附
加之說明文件。

標書必須於二零一八年十月十日下午五時前遞交澳門保安
部隊事務局總辦事處。投標人除須遞交《招標方案》及《承投規
則》所規定之文件外，尚須遞交已繳付臨時擔保$52,000.00（澳
門幣伍萬貳仟元整）之證明文件。該擔保須以銀行擔保、現金、
抬頭為「澳門保安部隊事務局」之本票或澳門大西洋銀行支票遞
交，倘以現金、本票或澳門大西洋銀行支票方式，必須前往澳門

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor
Secretário para a Segurança, de 24 de Agosto de 2018, se encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Máquinas de raios X».
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis para consulta no Departamento de
Administração da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao pagamento das fotocópias dos referidos documentos, na importância
de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo aceder
à página electrónica destes Serviços para fazer o respectivo
descarregamento gratuito (http://www.fsm.gov.mo/dsfsm). Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais esclarecimentos adicionais, por dirigir-se ao referido departamento desta
Direcção, com sede no endereço supracitado, ou pela navegação
na página electrónica acima mencionada, desde a data da publicação do presente anúncio até à data limite da entrega de propostas do concurso público.
As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, até às
17,00 horas do dia 10 de Outubro de 2018. Além da entrega dos
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento comprovativo da caução provisória prestada, no valor de $52 000,00
(cinquenta e duas mil patacas). A respectiva caução deve ser prestada por garantia bancária, ou em numerário, ordem de caixa ou
cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU) (sendo os últimos
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大西洋銀行（總行）繳交，並於繳付後將存款憑證交回澳門保安
部隊事務局行政管理廳出納以換取正式收據；倘屬銀行擔保，該
擔保不得附條件或受終止性期限約束。

開標日期為二零一八年十月十一日上午十時三十分，將在澳
門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表應
出席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需要
時提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術特徵要求的查詢，必須以書面形
式於二零一八年九月十四日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦

dois em nome da DSFSM). Caso seja prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque do BNU, os concorrentes devem efectuar
a prestação pertinente no BNU (sede) e depois devem apresentar
à Tesouraria do Departamento de Administração desta DSFSM
o guia citado, para efeitos de levantamento de recibo oficial em
causa. Caso seja prestada por garantia bancária, esta não pode ser
sujeita a condição ou termo resolutivo.
A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos
Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada
dos Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 11 de Outubro de
2018. Os concorrentes ou seus representantes legais deverão
estar presentes ao acto público de abertura de propostas a fim
de esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos documentos
entregues para o presente concurso ou apresentar reclamação
quando necessário.
Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das características técnicas do presente concurso público devem ser
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta
DSFSM, até ao dia 14 de Setembro de 2018.

事處。

二零一八年八月二十八日於澳門保安部隊事務局

局長
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郭鳳美

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 28 de Agosto de 2018.
A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $2,561.00）

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

公 告

Anúncios

為填補衛生 局人員編制內診療技術員職 程 第一職 階首席
顧問診療技術員（化驗職務範疇）三缺，現根據第7/2010號法律
《診療技術員職程制度》、經第4/2017號法律修改之第14/2009
號法律《公務人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改之
第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的
規定，以考核方式進行限制性晉級開考，有關開考通告正張貼在
若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內），並於本局網
頁內公佈。報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後
第一個辦公日起計十天內作出。

二零一八年八月二十九日於衛生局

局長

李展潤

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde,
nos termos definidos nas Leis n.º 7/2010 (Regime da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica) e n.º 14/2009 (Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado
pela Lei n.º 4/2017 e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, para o preenchimento de
três lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor
principal, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira
de técnico de diagnóstico e terapêutica do quadro do pessoal
dos Serviços de Saúde, com dez dias de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau.
Serviços de Saúde, aos 29 de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)
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(Ref. do Concurso n.º 00318/01-TSS)

（開考編號︰00318/01-TSS）

為錄取一名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（放
射職務範疇）所必需的實習，以便填補衛生局人員編制內高級衛
生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（放射職務範疇）一
個職缺。經二零一八年五月三十日第二十二期《澳門特別行政區
公報》第二組刊登以考核方式進行對外開考通告。現根據經第
23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的
招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定公佈，投考人
知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處（位於仁伯
爵綜合醫院內），並已上載於衛生局網頁（http://w w w.ssm.gov.
mo）和行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo），以供查閱。

二零一八年八月三十日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos
Serviços de Saúde, na Estrada do Visconde de S. Januário, sita
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, e disponível nos
websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de prestação
de provas, para a admissão de um estagiário ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico superior de saúde
de 2.ª classe, área funcional radiológica, para o preenchimento
de um lugar vago de técnico superior de saúde de 2.ª classe,
1.º escalão, área funcional radiológica, da carreira de técnico
superior de saúde do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 22, II Série, de 30 de
Maio de 2018.
Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,144.00）

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

為填補衛生局編制內護士職程第一職階高級護士一百零二
缺，經二零一八年七月二十五第三十期《澳門特別行政區公報》
第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考的公告。現根據經
第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的
招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款的規定公佈，投考人
臨時名單已張貼在仁伯爵綜合醫院地下（R/C）衛生局人事處，
並已上載於衛生局網頁（http://www.ssm.gov.mo），以供查閱。

二零一八年八月三十日於衛生局

局長

李展潤

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal
dos Serviços de Saúde, sita no r/c do Centro Hospitalar Conde
de São Januário, bem como está disponível no sítio electrónico
dos Serviços de Saúde (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condicionado, de
prestação de provas, para o preenchimento de cento e duas
vagas de enfermeiro-graduado, 1.º escalão, da carreira de enfermagem do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto
por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, de 25 de Julho de
2018.
Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $952.00）

(Custo desta publicação $ 952,00)

第35/P/18號公開招標

Concurso Público n.º 35/P/18

根據社會文化司司長於二零一八年八月二十二日作出的批
示，為取得“向衛生局供應及安裝一套肝膽胰超聲掃描機”進行
公開招標。有意投標者可從二零一八年九月五日起，於辦公日上

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2018,
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento
e instalação de um Sistema de Ultrassonografia Hepatobiliar
e Pancreática dos Serviços de Saúde», cujo programa do con-
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午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分，前往位於澳
門加思欄馬路五號一樓的衛生局物資供應暨管理處查詢有關投
標詳情，並繳付澳門幣肆拾貳元整（$42.00）以取得本次招標的
招標方案和承投規則影印本（繳費地點：衛生局司庫科），亦可
於本局網頁（www.ssm.gov.mo）內免費下載。

投標書應交往仁伯爵綜合醫院地下（R/C）本局文書科。遞
交投標書之截止時間為二零一八年十月八日下午五時四十五分。

開標將於二零一八年十月九日上午十時在位於澳門加思欄馬
路五號地下的“多功能會議室”舉行。

投標者須以現金或支票的形式，向本局司庫科繳交澳門幣
貳萬肆仟元整（$24,000.00），或以抬頭人/受益人為“衛生局”
的等額銀行擔保/保險擔保，作為臨時擔保。

二零一八年八月三十日於衛生局

局長

李展潤

16993

curso e o caderno de encargos se encontram à disposição dos
interessados desde o dia 5 de Setembro de 2018, todos os dias
úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita
no 1.º andar, da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau, onde
serão prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando
os interessados sujeitos ao pagamento de $ 42,00 (quarenta e
duas patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local
de pagamento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde) ou
ainda mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet
na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45
horas do dia 8 de Outubro de 2018.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 9 de Outubro
de 2018, pelas 10,00 horas, na «Sala Multifuncional», sita no r/c
da Estrada de S. Francisco, n.º 5, Macau.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução
provisória no valor de $ 24 000,00 (vinte e quatro mil patacas)
a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou
através da garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,734.00）

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

（開考編號︰00618/02-TSS）

(Ref. do Concurso n.º 00618/02-TSS)

為錄取一名實習人員參加進入二等高級衛生技術員職程（康
復職務範疇——物理治療）所必需的實習；以便填補衛生局人員
編制內高級衛生技術員職程第一職階二等高級衛生技術員（康
復職務範疇——物理治療）一個職缺。經二零一八年四月四日第
十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行對外
開考通告。現根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號
行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三
款規定公佈，投考人知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生
局人事處（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁（ht t p://
w w w.s sm.gov.mo）和行政公職局網頁（ht t p://w w w.sa f p.gov.
mo），以供查閱。

二零一八年八月三十一日於衛生局

Informa-se que, nos termos definido no n.º 3 do artigo 35.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo
n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos
Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de São
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível
no website destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), bem como
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
(http://www.safp.gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de prestação
de provas, para a admissão de um estagiário ao estágio necessário para ingresso na carreira de técnico superior de saúde de
2.ª classe, área funcional de reabilitação — fisioterapia, para o
preenchimento de um lugar vago de técnico superior de saúde
de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico superior de saúde do quadro do
pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 14, II Série, de 4 de Abril de 2018.
Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2018.

局長

李展潤
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

澳門特別行政區公報——第二組
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為填補衛生局以行政任用合同任用的藥劑師職程第一職階
一等藥劑師四缺，經二零一八年二月二十八日第九期《澳門特別
行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制性晉級開考的公
告。現根據經第23/2017號行政法規修改之第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款的規定
公佈，投考人知識考試成績名單已張貼在若憲馬路衛生局人事處
（位於仁伯爵綜合醫院內）及上載於本局網頁：http://www.ssm.
gov.mo，以供查閱。

二零一八年八月三十一日於衛生局
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Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo),
a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos
ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas,
para o preenchimento de quatro lugares de farmacêutico de
1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de farmacêutico, providos em
regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 28
de Fevereiro de 2018.
Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2018.

局長

李展潤
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $952.00）

(Custo desta publicação $ 952,00)

通 告

Avisos

（開考編號︰01318/01-TDT）

(Ref. do Concurso n.º 01318/01-TDT)

茲公佈，為填補衛生局診療技術員職程第一職階二等診療
技術員（藥劑職務範疇）編制內一個職缺及以行政任用合同制度
填補的七個職缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職
缺（開考通告刊登於經二零一八年五月三十日第二十二期《澳門
特別行政區公報》第二組）中，本局定於二零一八年九月二十二日
下午二時正舉行知識考試（筆試），時間為兩小時。考試地點如
下：

——澳門黑沙環衛生中心三樓大型會議廳

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, dos Serviços de Saúde, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 22, II Série, de 30 de Maio de 2018, para
o preenchimento de um lugar no quadro, e sete lugares em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico de
diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica dos Serviços de Saúde, a prova de conhecimentos (prova
escrita) terá a duração de 2 horas e será realizada no dia 22 de
Setembro de 2018, às 14,00 horas, no seguinte local:
— Sala de Conferências, situada no 3.º andar do Centro de
Saúde Areia Preta (Hac Sa Wan) de Macau.

參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有
關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局人事處。准考
人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週
五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網
頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.
safp.gov.mo/）查閱。

二零一八年八月三十日於衛生局

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos, encontram-se afixadas na Divisão de
Pessoal dos Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de
S. Januário, Macau, podendo ser consultadas no local indicado
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem
como na página electrónica dos Serviços de Saúde — http://
www.ssm.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 30 de Agosto de 2018.

局長

（是項刊登費用為 $1,541.00）

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chi Ion.
(Custo desta publicação $ 1 541,00)
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(Ref. do Concurso n.º 01417/01-ENF)

（開考編號︰01417/01-ENF）
茲公佈，為填補衛生局編制內護士職程第一職階一級護士
三十五缺而以考核方式進行的對外開考（開考通告刊登於經二
零一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二
組）中，本局定於二零一八年九月十二日至九月二十四日，上午九
時三十分至下午五時三十分舉行甄選面試。考試地點如下：
——澳門新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心六樓會議

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, dos Serviços de Saúde, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 49, II Série, de 6 de Dezembro de 2017,
para o preenchimento de trinta e cinco lugares de enfermeiro,
grau 1, 1.º escalão, da carreira de enfermagem do quadro dos
Serviços de Saúde, a entrevista de selecção terá lugar de 12 de
Setembro até 24 de Setembro de 2018, no período das 9,30 às
17,30 horas, no seguinte local:
Sala de reunião do Alameda Dr. Carlos d’Assumpção,
n.os 335-341, Edf. «Hotline», 6.º andar, Macau.

室
參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料以及
與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門若憲馬路衛生局
人事處。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，
亦可在本局網頁（http://w w w.ssm.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）查閱。
二零一八年八月三十一日於衛生局

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista
de selecção, bem como outras informações de interesse dos
candidatos, encontram-se afixadas na Divisão de Pessoal dos
Serviços de Saúde, sita na Estrada do Visconde de S. Januário,
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do
horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45
horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica dos Serviços de Saúde — http://www.ssm.gov.
mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.
Serviços de Saúde, aos 31 de Agosto de 2018.

局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

教 育 暨 青 年 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E JUVENTUDE

公 告

Anúncio

“為教育暨青年局提供2019年至2020年沙井、渠道、隔油井

Concurso público para a prestação de serviços de limpeza e

及隔油箱系統的清理及保養服務”公開招標

de manutenção dos bueiros, esgotos, câmaras separadoras de
gorduras e sistema de caixa separadora de gordura à Direcção

1. 招標實體：教育暨青年局。

dos Serviços de Educação e Juventude nos anos de 2019 e 2020

2. 招標方式：公開招標。

1. Entidade adjudicante: Direcção dos Serviços de Educação
e Juventude (DSEJ).
2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. 承投標的：為教育暨青年局提供沙井、渠道、隔油井及隔
油箱系統清理及保養服務。

3. Objecto do concurso: prestação de serviços de limpeza e
de manutenção dos bueiros, esgotos, câmaras separadoras de
gorduras e sistema de caixa separadora de gordura à Direcção
dos Serviços de Educação e Juventude.

4. 服務提供期：由二零一九年一月至二零二零年十二月。

4. Período da prestação dos serviços: de Janeiro de 2019 a
Dezembro de 2020.

5. 投標書的有效期：由公開開標之日起計九十日，可按招標

5. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar da
data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no programa do concurso.

方案之規定延長。

16996
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6. 臨時擔保：$50,000.00（澳門幣伍萬元正），以法定銀行
擔保或以現金透過大西洋銀行存入教育暨青年局賬戶（賬戶號
碼：9002501375）。
7. 確定擔保：判給總額的百分之四。
8. 底價：不設底價。
9. 參加條件：於澳門特別行政區作商業登記或開業登記並以
清潔或工程保養為所營事業。
10. 交標地點、日期及時間：
地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書
收發科。
截止日期及時間（註1）：二零一八年九月二十一日中午十二時
正。
（註1）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育暨青年局於原定
的截標日期及時間停止辦公，則交標的截止日期及時間順延至
緊接的首個工作日的相同時間；而第11點原定的公開開標日期和
時間亦因此順延至緊接截標的首個工作日的相同時間。

6. Caução provisória: $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas), a
prestar mediante depósito em numerário ou garantia bancária
aprovada nos termos legais, à ordem da Direcção dos Serviços
de Educação e Juventude, no Banco Nacional Ultramarino
(conta n.º 9002501375).
7. Caução definitiva: 4% do montante total da adjudicação.
8. Preço base: não há.
9. Condições de admissão: só serão aceites propostas das empresas concorrentes que possuam registo comercial ou registo
de início de actividade na Região Administrativa Especial de
Macau.
10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:
Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ,
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.
Dia e hora limite
tembro de 2018.

(Nota 1):

até às 12,00 horas do dia 21 de Se-

(Nota 1): se houver suspensão de serviços da DSEJ, no dia
e na hora originalmente determinados para a entrega das propostas, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de força
maior, o dia e a hora limite para entrega das propostas serão
adiados para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte. A
data e a hora do acto público do concurso, definidas no ponto
11, serão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte à data limite.
11. Local, dia e hora do acto público do concurso:

11. 公開開標地點、日期及時間：
地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局的會議室。

Local: sala de reuniões, edifício-sede da DSEJ, Avenida de D.
João IV, n.os 7-9, 1.º andar.
Dia e hora (Nota 2): 10,00 horas do dia 24 de Setembro de 2018.

日期及時間（註2）：二零一八年九月二十四日上午十時正。
（註2）：倘因颱風或不可抗力的原因，教育暨青年局於原定
的公開開標日期及時間停止辦公，則公開開標日期及時間順延至
緊接的首個工作日的相同時間。
根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條之規定，投標人
或其合法代表應出席開標儀式，以便對其所提交的標書文件可
能出現之疑問予以澄清。

(Nota 2): se ocorrer suspensão de serviços da DSEJ, no dia
e na hora originalmente determinados para o acto público do
concurso, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de força maior, o dia e a hora estabelecidos para o acto público do
concurso serão adiados para a mesma hora do primeiro dia útil
seguinte.
Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus
representantes legais devem estar presentes no acto público de
abertura das propostas para esclarecerem dúvidas, que, eventualmente, surjam, relativas aos documentos nelas constantes.

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期、時間及其他：

12. Local, dia e hora para obtenção da cópia e exame do processo, e outras observações:

地點：約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年局檔案暨文書

Local: Secção de Arquivo e Expediente Geral da DSEJ,
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar.

收發科。
日期：自本公告公佈日至公開開標日。
時間：辦公時間內。
其他：出示M /8（營業稅── 徵 稅憑單）副本、M /1（營業
稅──開業/更改申報表）副本、公司印章（以上任一方式），及經

Dia: desde o dia de publicação do presente anúncio até ao
dia do acto público do concurso.
Hora: dentro das horas de expediente.
Outras observações: a obtenção da cópia do processo do concurso só é permitida mediante apresentação de cópia do modelo
M/8 (Contribuição Industrial — Conhecimento de Cobrança), cópia do modelo M/1 (Contribuição Industrial — Declaração de Iní-
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適當登記後取得招標案卷副本。此外，也可於教育暨青年局網頁
（http://www.dsej.gov.mo）內下載招標案卷。
13. 評標標準及其所佔比重：
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cio de Actividade/Alterações) ou do carimbo da empresa (qualquer
uma das formas referidas), e após o devido registo. Além disso, o
processo do concurso também se encontra disponível na página
electrónica oficial da DSEJ (http://www.dsej.gov.mo).
13. Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores de ponderação:

——價格佔60%

— Preço: 60%;
——服務計劃書佔20%

— Plano de serviços: 20%;

——執行本服務合同的人員履歷佔10%

— Currículo do pessoal que executa o contrato do serviço: 10%;
— Currículo do concorrente: 10%.

——投標人履歷佔10%
14. 附加說明文件：自本公告公佈之日起至公開招標截標之
時間為止，投標人應前往約翰四世大馬路7-9號一樓教育暨青年
局查詢有否附加說明文件。
二零一八年八月二十八日於教育暨青年局

14. Junção de esclarecimentos: os concorrentes devem comparecer, no edifício-sede da DSEJ, Avenida de D. João IV,
n.os 7-9, 1.º andar, a partir da data de publicação do presente
anúncio e até ao final do prazo de entrega das propostas do
concurso público, para tomarem conhecimento de eventuais
esclarecimentos adicionais.
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 28 de
Agosto de 2018.

局長

老柏生

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

（是項刊登費用為 $4,836.00）

(Custo desta publicação $ 4 836,00)

旅 遊 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

公 告

Anúncios

茲公佈，在為填補旅遊局以編制內任用的英語傳意範疇高
級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職缺以及未來兩年
同一範疇出現的第一職階二等高級技術員的職缺而以考核方式
進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零一六年十月
十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）中，按照刊
登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別行政區公
報》第二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺，
現根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培
訓》第三十五條第三款規定，將旅遊局專業能力評估程序的投考
人的甄選面試成績名單張貼於澳門宋玉生廣場335-341號獲多
利大廈12樓旅遊局告示板（查閱時間：週一至週四上午九時至下
午五時四十五分；週五，上午九時至下午五時三十分），並上載於
本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.mo/）及行政公職
局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», se encontra afixada no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de Turismo, sito na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hot Line», 12.º
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira, das 9,00
às 17,45 horas e à sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços — http://industry.macaotourism.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.
gov.mo/ — a lista classificativa da entrevista de selecção dos
candidatos à etapa de avaliação de competências profissionais
da Direcção dos Serviços de Turismo, do concurso de gestão
uniformizada externo, de prestação de provas, aberto por aviso
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para o
preenchimento dos seguintes lugares indicados no aviso onde
constam os Serviços interessados no preenchimento dos lugares postos a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Setembro de 2017: dois lugares vagos no quadro, e dos que vierem
a verificar-se no prazo de dois anos, nestes Serviços, na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de
técnico superior, área de comunicação em língua inglesa.
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Direcção dos Serviços de Turismo, aos 28 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十八日於旅遊局
代局長

程衛東

O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

（是項刊登費用為 $1,620.00）

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

澳門特別行政區政府透過旅遊局公佈，根據社會文化司司
長於二零一八年八月二十七日作出的批示，現為「《第三屆澳門
國際 影展 暨 頒 獎 典 禮》提 供交 通 接 送服務」之判給作公開招
標。
在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳
門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯查
閱招標卷宗，及繳付澳門幣200.00元（澳門幣貳佰元正）文件費
以取得有關招標卷宗，包括招標方案和承投規則及相關補充文
件副本，或可透過本局網頁（http://industry.macaotourism.gov.
mo）內免費下載有關招標卷宗，包括招標方案、承投規則及相關
補充文件副本。
於二零一八年九月十一日上午九時三十分，將在位於澳門宋
玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行解答
有關本公開招標疑問的解釋會。
如有任何查詢或要求解釋，要求解釋的申請應以書面於二
零一八年九月十九日下午一時前登入旅遊局澳門旅遊業界網站
（http://i ndustr y.macaotou r ism.gov.mo）公告欄提交有關問
題，相關解答亦會透過該網站公佈。
服務總價格上限為澳門幣1,200,000.00元（澳門幣壹佰貳拾

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau,
através da Direcção dos Serviços de Turismo, faz público que,
de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para
os Assuntos Sociais e Cultura, de 27 de Agosto de 2018,
se encontra aberto o concurso público para adjudicação de
«Prestação dos serviços de acolhimento através de transportes
no âmbito do 3.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia
de Entrega de Prémios • Macau».
Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessados podem examinar o processo do concurso na Direcção dos
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e ser
levantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o caderno de encargos e demais documentos suplementares, mediante
o pagamento de $200,00 (duzentas patacas); ou ainda consultar
o website da Direcção dos Serviços de Turismo: http://industry.
macaotourism.gov.mo, e fazer «download» do mesmo.
A sessão de esclarecimento será realizada no Auditório da
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º
andar pelas 9,30 horas do dia 11 de Setembro de 2018.
Para quaisquer esclarecimentos, os interessados podem, até
às 13,00 horas do dia 19 de Setembro de 2018, apresentar o pedido de esclarecimento por escrito, nos avisos públicos da página electrónica da Indústria Turística de Macau (http://industry.
macaotourism.gov.mo) da Direcção dos Serviços de Turismo,
sendo as respostas, também, dadas na mesma.
O limite máximo do valor global da prestação do serviço é
de $1 200 000,00 (um milhão e duzentas mil patacas).

萬元正）。
評標標準及其所佔之比重：

判給準則

Critérios de adjudicação e factores de ponderação:
所佔比重

投標人的經驗

45%

價格

20%

Critérios de adjudicação
Experiência do concorrente

45%

Preço

20%
25%
10%

公司介紹及承擔此項目之管理團隊資歷

25%

Introdução da Empresa e currículo da equipa
que encarrega o presente projecto

配合及回應現場狀況之能力

10%

Capacidade para acompanhamento e reacção às situações do local dos eventos

投標人須在二零一八年十月三日下午一時正截標限期前，
於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341號獲多利
大廈12樓旅遊局接待處櫃檯，投標書必須使用澳門特別行政區
其中一種正式語言或英語撰寫，並同時提供澳門幣24,000.00元

Factores de
ponderação

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Direcção dos Serviços de Turismo, no balcão de atendimento, sito
em Macau, na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341,
Edifício «Hotline», 12.º andar, durante o horário normal de
expediente e até às 13,00 horas do dia 3 de Outubro de 2018,
devendo as mesmas ser redigidas numa das línguas oficiais da
RAEM ou, alternativamente, em inglês, prestar a caução pro-
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（澳門幣貳萬肆仟元正）的臨時保證金，作為是次投標的臨時擔
保。臨時保證金之遞交方式，可（1）透過大西洋銀行並註明收款
人為“旅遊局”的現金方式存入；（2）銀行擔保；或（3）以現金、
本票或支票方式向旅遊局繳交，本票或支票抬頭須註明收款人為
“旅遊局”
，或（4）電匯至旅遊基金在大西洋銀行開立的帳戶內
（帳戶編號：8003911119）。
開標儀式將於二零一八年十月四日上午十時在位於澳門宋玉
生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行。
根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之
法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞
交之文件出現的疑問作出解答。
投標人的合法代表可由受權人代表出席公開的開標儀式，在
此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式的
授權書。
倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標期
限、解釋會及開標的日期及時間順延至緊接的第一個工作日。
二零一八年八月三十日於旅遊局
局長

文綺華
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visória de $24 000,00 (vinte e quatro mil patacas), mediante: 1)
depósito em numerário à ordem da Direcção dos Serviços de
Turismo no Banco Nacional Ultramarino de Macau; 2) garantia
bancária; 3) depósito nesta Direcção de Serviços em numerário,
em ordem de caixa ou em cheque, emitidos à ordem da Direcção dos Serviços de Turismo; 4) por transferência bancária na
conta do Fundo do Turismo do Banco Nacional Ultramarino
de Macau (n.º 8003911119).
O acto público do concurso será realizado no Auditório da
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º
andar, pelas 10,00 horas do dia 4 de Outubro de 2018.
Os representantes legais dos concorrentes deverão estar
presentes no acto público do concurso para efeitos de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de
eventuais dúvidas dos documentos apresentados a concurso,
nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de
Julho.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tempestade ou por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das propostas, a data e hora de sessão de esclarecimento
e de acto público do concurso serão adiados para o primeiro
dia útil imediatamente seguinte, à mesma hora.
Direcção dos Serviços de Turismo, de 30 de Agosto de 2018.
A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $3,705.00）

澳門特別行政區透過旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二
零一八年八月二十二日作出的批示，現為「第三屆澳門國際影展
暨頒獎典禮」——提供活動場地搭建及儀式的統籌和製作服務
之判給作公開招標。

在本公告刊登之日起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門
宋玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯查閱
招標卷宗，及繳付澳門幣200.00元（澳門幣貳佰元正）文件費以
取得有關招標卷宗，包括招標方案和承投規則及相關補充文件
副本，或可透過旅遊局網頁（http://industry.macaotourism.gov.
mo）內免費下載。

於二零一八年九月十日上午十時，將在位於澳門宋玉生廣場
335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行解答有關本公開
招標疑問的解釋會。

(Custo desta publicação $ 3 705,00)

A Direcção dos Serviços de Turismo do Governo da Região
Administrativa Especial de Macau, faz público que, de acordo
com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 22 de Agosto de 2018, se encontra aberto
o concurso público para adjudicação dos serviços de construção nos locais do evento e serviços de coordenação e produção
das cerimónias para o «3.º Festival Internacional de Cinema e
Cerimónia de Entrega de Prémios • Macau».
Desde a data da publicação do presente anúncio, nos dias
úteis e durante o horário normal de expediente, os interessados podem examinar o processo do concurso na Direcção dos
Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr. Carlos
d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, e ser
levantadas cópias, incluindo o programa do concurso, o caderno de encargos e demais documentos suplementares, mediante
o pagamento de duzentas patacas ($200,00); ou ainda consultar
o website da Direcção dos Serviços de Turismo: http://industry.
macaotourism.gov.mo, e fazer «download» do mesmo.
A sessão de esclarecimento será realizada no Auditório da
Direcção dos Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º
andar, pelas 10,00 horas do dia 10 de Setembro de 2018.
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服務總價格上限為澳門幣11,000,000.00元（澳門幣壹仟壹
佰萬元正）。

O limite máximo do valor global da prestação deste serviço
é de $11 000 000,00 (onze milhões patacas).
Critérios de adjudicação e factores de ponderação:

評標準則及其所佔之比重：
判給準則
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所佔比重

Critérios de adjudicação

Factores de
ponderação

價格

20%

Preço

20%

服務內容

40%

Contéudo do serviço:
— Produção e design do tema dos locais do
evento;
— Design do tema das ceremónias e design
da programação com os respectivos efeitos
finais em desenhos;
— Plano dos recursos humanos e respectiva
distribuição dos trabalhos para a execução
dos serviços a prestar.

40%

Maior garantia de segurança e eficiência na
prestação do serviço:
— Informações sobre os equipamentos a
serem utilizados;
— Desenhos e design de localização dos
respectivos equipamentos e decorações (desenhos e plantas de localização);
— Plano de produção dos materiais de decoração;
— Plano de montagem e desmontagem.

30%

Experiência do concorrente

10%

——場地製作主題及設計；
—— 儀式主題、流程設計及相關效果圖（開
幕儀式和紅地毯、閉幕儀式及頒獎典禮和紅
地毯）；
——為執行整個服務相關項目的人力配置和
安排
提供既安全又具效率的能力

30%

——所使用的設備資料；
——有關設備及裝飾物品的圖樣及位置設計
（圖樣設計圖和位置平面圖）；
——製作裝飾材料的方案；
——安裝及拆卸方案
投標人的經驗

10%

投 標 人 須 在二零一八年十月四日十 七 時四十五分截 標日
期前，於辦公時間內將投標書交予澳門宋玉生廣場335-341號
獲多利大廈12 樓旅遊局接 待處櫃檯，投標書必須使用澳門特
別行政區其中一種 正式語言或英語撰 寫，並同時 提 供澳門幣
220,000.00元（澳門幣貳拾貳萬元正）的臨時保證金，作為是次
投標的臨時擔保。臨時保證金之遞交方式，應（1）透過大西洋
銀行並註明收款人為“旅遊局”的現金方式存入；或（2）銀行擔
保；或（3）以現金、本票或保付支票方式向旅遊局繳交，本票或
保付支票抬頭須註明收款人為“旅遊局”
，或（4）電匯至旅遊基
金在大西洋銀行開立的帳戶內。

開標儀式將於二零一八年十月五日上午十時在位於澳門宋玉
生廣場335-341號獲多利大廈14樓旅遊局演講廳內舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人之
法定代表應出席開標儀式，以便提出聲明異議及/或為投標所遞
交之文件出現的疑問作出解答。

投標人的合法代表可由受權人代表出席公開的開標儀式，在
此情況下，此受權人應出示經公證授權賦予其參與開標儀式的
授權書。

Os concorrentes deverão apresentar as propostas na Direcção dos Serviços de Turismo, sita em Macau, na Alameda Dr.
Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 12.º andar, durante o horário normal de expediente e até às 17,45 horas
do dia 4 de Outubro de 2018, devendo as mesmas ser redigidas
numa das línguas oficiais da RAEM ou, alternativamente, em
inglês, prestar a caução provisória de $220 000,00 (duzentas e
vinte mil patacas), mediante: 1) depósito em numerário à
ordem da Direcção dos Serviços de Turismo no Banco Nacional
Ultramarino de Macau; 2) garantia bancária; 3) depósito nesta
Direcção de Serviços em numerário, em ordem de caixa ou em
cheque visado, emitidos à ordem da Direcção dos Serviços de
Turismo; 4) por transferência bancária na conta do Fundo do
Turismo do Banco Nacional Ultramarino de Macau.
O acto público do concurso será realizado no Auditório da
Direcção de Serviços de Turismo, sito em Macau, na Alameda
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício «Hotline», 14.º
andar, pelas 10,00 horas do dia 5 de Outubro de 2018.
Os representantes legais dos concorrentes deverão estar presentes no acto público de abertura das propostas para efeitos
de apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento de eventuais dúvidas dos documentos apresentados a
concurso, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M,
de 6 de Julho.
Os representantes legais dos concorrentes poderão fazer-se
representar por procurador devendo, neste caso, o procurador
apresentar procuração notarial conferindo-lhe poderes para o
acto público do concurso.
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倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標期
限、解釋會及開標的日期及時間順延至緊接的第一個工作日。
二零一八年八月三十一日於旅遊局
局長

文綺華
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Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tempestade ou por motivo de força maior, o termo do prazo de entrega das propostas, a data e hora de sessão de esclarecimento
e de abertura das propostas serão adiados para o primeiro dia
útil imediatamente seguinte, à mesma hora.
Direcção dos Serviços de Turismo, aos 31 de Agosto de 2018.
A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

（是項刊登費用為 $4,134.00）

(Custo desta publicação $ 4 134,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

通 告

Aviso

按照刊登於二零一八年一月三日第一期《澳門特別行政區公
報》第二組內的通告，本局以考核方式進行對外開考，以錄取一
名實習人員參加進入高級衛生技術員職程（化驗職務範疇）的實
習，以便填補社會工作局行政任用合同制度高級衛生技術員職程
第一職階二等高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺。本局定於
二零一八年九月二十日（星期四）為准考人舉行甄選面試，面試地
點為澳門黑沙環新街577號御景灣地下健康生活教育園地。
參加甄選面試的准考人的日期及時間安排等詳細資料，以及
與准考人有關的其他重要資訊，將於二零一八年九月五日張貼於
澳門西墳馬路六號社會工作局總部告示板。准考人可於辦公時間
（週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下
午五時三十分）到上述地點查閱，並可在本局網頁（http://w w w.
ia s.gov.mo）及行政公職局網頁（ht t p://w w w.sa f p.gov.mo）查
閱。
二零一八年八月三十日於社會工作局
代局長

韓衛

Avisam-se os candidatos ao concurso externo, de prestação
de provas, para a admissão de um lugar de estagiário ao estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde, área
funcional laboratorial, para o preenchimento de um lugar de
técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior de saúde, em
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto
de Acção Social (IAS), aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II
Série, de 3 de Janeiro de 2018. A entrevista de selecção será
realizada pelo IAS no dia 20 de Setembro de 2018 (quinta-feira), na Casa de Educação de Vida Sadia, sita na Rua Nova
da Areia Preta, n.º 577, Edifício «The Bayview», r/c, Macau.
Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de
selecção, bem como outras informações de interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 5 de Setembro de 2018, no quadro
de anúncios da sede do IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6,
Macau, podendo ser consultadas no local indicado dentro do
horário de expediente (segunda a quinta-feira, das 9,00 às 17,45
horas, e sexta-feira, das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e dos
SAFP (http://www.safp.gov.mo).
Instituto de Acção Social, aos 30 de Agosto de 2018.
O Presidente do Instituto, substituto, Hon Wai.

（是項刊登費用為 $1,541.00）

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

高 等 教 育 輔 助 辦 公 室

Gabinete de Apoio ao Ensino Superior

公 告

Anúncio

茲公佈，為填補高等教育輔助辦公室以行政任用合同任用的
社會科學範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩個職

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
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缺，以及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職缺，經二零一八
年八月一日第三十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對
外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。現
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公
務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第二十六條第二款規定，將高
等教育輔助辦公室專業或職務能力評估開考的投考人臨時名單
張貼於澳門羅理基博士大馬路614A- 640號龍成大廈七樓高等
教育輔助辦公室（查閱時間：週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分），並上載於本辦網
頁（http://www.gaes.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.
safp.gov.mo/）。

二零一八年八月三十一日於高等教育輔助辦公室

主任

蘇朝暉
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dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada
no Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, sito na Avenida do
Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, Edifício Long Cheng, 7.º
andar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00
às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página electrónica deste Gabinete (http://www.gaes.
gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos, em
regime de contrato administrativo de provimento, de técnico
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de ciências sociais, do Gabinete de Apoio ao Ensino
Superior, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau
n.º 31, II Série, de 1 de Agosto de 2018.
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, aos 31 de Agosto de
2018.
O Coordenador, Sou Chio Fai.

（是項刊登費用為 $1,575.00）

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

澳 門 大 學

UNIVERSIDADE DE MACAU

通 告

Avisos

澳門大學健康科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八
條及刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門特別
行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權的第
十七款作出本決定：

一、轉授予健康科學學院副院長葛偉或其代任人、健康科學
學院副院長徐仁和或其代任人作出下列行為的職權：

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 17 da delegação de poderes aprovada pelo reitor
da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de Janeiro de 2018,
o director da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade
de Macau decidiu:
1. Subdelegar nos subdirectores da Faculdade de Ciências da
Saúde, Ge Wei e Ren-He Xu, ou nos seus substitutos, os poderes para a prática dos seguintes actos:

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所
需的一切行為；

（四）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外；

（五）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os
parâmetros previamente definidos;
4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes;
5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.
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二、轉授予健康科學學院秘書廖文輝或其代任人作出下列
行為的職權：
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2. Subdelegar no secretário da Faculdade de Ciências da Saúde, Liu Man Fai, ou no seu substituto, os poderes para a prática
dos seguintes actos:

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;

需的一切行為；
（四）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。
三、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。
四、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。
五、由二零一八年一月九日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，健康科學學院副院長葛偉或其代任人、健康
科學學院秘書廖文輝或其代任人在上述轉授權範圍內所作之行
為均被追認。
六、由二零一八年四月十三日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，健康科學學院副院長徐仁和或其代任人在
上述轉授權範圍內所作之行為均被追認。
七、本決定自公佈日起生效。

3. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante
e do subdelegante.
4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector
da Faculdade de Ciências da Saúde, Ge Wei, e pelo secretário
da Faculdade de Ciências da Saúde, Liu Man Fai, ou pelos seus
substitutos, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o
dia 9 de Janeiro de 2018 e a data da publicação do presente
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau.
6. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector
da Faculdade de Ciências da Saúde, Ren-He Xu, ou pelo seu
substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia
13 de Abril de 2018 e a data da publicação do presente aviso no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
7. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 23 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十三日於澳門大學
健康科學學院院長

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

Chuxia Deng

澳門大學健康科學學院院長根據《行政程序法典》第三十八
條及刊登於二零一四年十二月二十六日第五十二期第二組《澳門
特別行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員會
核准之授權的第三款作出本決定：

一、轉授予健康科學學院副院長徐仁和或其代任人作出下
列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得

O Director da Faculdade de Ciências da Saúde, Chuxia
Deng.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52,
II Série, de 26 de Dezembro de 2014, o director da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no subdirector da Faculdade de Ciências da Saúde,
Ren-He Xu, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos
seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que dirige, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
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工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；

ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante
e do subdelegante.

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.

四、由二零一八年四月十三日起至本通告在《澳門特別行政

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 13 de Abril de 2018 e a data da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.

權。

區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍
內所作之行為均被追認。

五、本決定自公佈日起生效。

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 23 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十三日於澳門大學

健康科學學院院長

Chuxia Deng

澳 門大學中華 醫 藥 研 究 院 院 長根 據《行政 程 序法 典》第
三十八條及刊登於二零一八年一月三十一日第五期第二組《澳門
特別行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學校長核准之授權
的第十七款作出本決定：

一、轉授予中華醫藥研究院副院長李鵬或其代任人、中華醫
藥研究院副院長陳新或其代任人作出下列行為的職權：

O Director da Faculdade de Ciências da Saúde, Chuxia
Deng.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 17 da delegação de poderes aprovada pelo
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de Janeiro de
2018, o director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas da
Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar nos subdirectores do Instituto de Ciências
Médicas Chinesas, Li Peng e Xin Chen, ou nos seus substitutos, os poderes para a prática dos seguintes actos:

（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;

需的一切行為；

（四）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件；

（五）核准發出其管轄的學生個人檔案的證明書，但有關學
術成績及學籍資料除外。

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes;
5) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excepção das informações respeitantes aos resultados académicos e
aos estatutos individuais dos estudantes.
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante
e do subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
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四、由二零一八年三月十五日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍
內所作之行為均被追認。

五、由二零一八年一月九日起至二零一八年三月十四日期間，
時任中華醫藥研究院副院長Richard Dequan Ye或其代任人在
上述轉授權範圍內所作之行為均被追認。
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4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 15 de Março de 2018 e a data da publicação
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
5. São ratificados todos os actos praticados pelo então subdirector do Instituto de Ciências Médicas Chinesas, Richard
Dequan Ye, ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes subdelegados e acima referidos, entre os dias 9 de Janeiro e 14 de
Março de 2018.
6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

六、本決定自公佈日起生效。

Universidade de Macau, aos 27 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十七日於澳門大學

中華醫藥研究院院長

王一濤

澳 門大學中華 醫 藥 研 究 院 院 長根 據《行政 程 序法 典》第
三十八條及刊登於二零零九年十二月二日第四十八期第二組《澳
門特別行政區公報》之澳門大學通告內澳門大學財務管理委員
會核准之授權的第二十款作出本決定：
一、轉授予中華醫藥研究院副院長李鵬或其代任人、中華醫
藥研究院副院長陳新或其代任人作出下列行為的職權：
（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；
（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；
（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。

O Director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas, Wang
Yitao.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento
Administrativo e do n.º 20 da delegação de poderes aprovada
pela Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 48,
II Série, de 2 de Dezembro de 2009, o director do Instituto de
Ciências Médicas Chinesas da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar nos subdirectores do Instituto de Ciências
Médicas Chinesas, Li Peng e Xin Chen, ou nos seus substitutos, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade que
dirigem, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas);
2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;
3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante
e do subdelegante.

權。
三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。
四、由二零一八年三月十五日起至本通告在《澳門特別行政
區公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍
內所作之行為均被追認。

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos subdelegados, ou pelos seus substitutos, no âmbito dos poderes ora
subdelegados, entre o dia 15 de Março de 2018 e a data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

五、本決定自公佈日起生效。
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 27 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十七日於澳門大學
中華醫藥研究院院長

王一濤

O Director do Instituto de Ciências Médicas Chinesas, Wang
Yitao.

澳門特別行政區公報——第二組
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澳門大學模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗
室主任根據《行政程序法典》第三十八條及刊登於二零一八年一
月三十一日第五期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學通
告內澳門大學校長核准之授權的第十七款作出本決定：
一、轉授予模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實
驗室副主任麥沛然或其代任人作出下列行為的職權：
（一）核准其管轄的員工享受年假及接受合理缺勤之解釋；
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Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 17 da delegação de poderes aprovada pelo reitor
da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de Janeiro de 2018,
o director do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos da
Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no subdirector do Laboratório de Referência
do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala
Analógicos e Mistos, Mak Pui In, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

（二）核准其管轄的員工進行超時工作；

1) Aprovar o gozo de férias anuais, bem como aceitar a justificação das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

（三）根據既定的標準，作出其管轄的員工工作表現評核所

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias
por parte dos trabalhadores subordinados;

需的一切行為；
（四）在其管轄的事務範圍內，簽署執行有權限實體決定所
需之公函及文件。

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os parâmetros previamente definidos;

二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para
executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。

2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação do delegante
e do subdelegante.

四、由二零一八年一月九日起至本通告在《澳門特別行政區

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.

權。

公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。
五、本決定自公佈日起生效。

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 9 de Janeiro de 2018 e a data da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

二零一八年八月二十七日於澳門大學
模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室主任
Rui Paulo da Silva Martins

澳門大學模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗
室主任根據《行政程序法典》第三十八條及刊登於二零一三年
五月十五日第二十期第二組《澳門特別行政區公報》之澳門大學
通告內澳門大學財務管理委員會核准之授權的第三款作出本決
定：

一、轉授予模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實
驗室副主任麥沛然或其代任人作出下列行為的職權：

（一）核准運用載於澳門大學本身預算項目範圍內其管轄單
位的開支，上限至$15,000.00（澳門幣壹萬伍仟元整）；

Universidade de Macau, aos 27 de Agosto de 2018.
O Director do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos,
Rui Paulo da Silva Martins.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau,
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20,
II Série, de 15 de Maio de 2013, o director do Laboratório de
Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga
Escala Analógicos e Mistos da Universidade de Macau decidiu:
1. Subdelegar no subdirector do Laboratório de Referência
do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala
Analógicos e Mistos, Mak Pui In, ou no seu substituto, os poderes para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamento
privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade
que dirige, até ao montante de $15 000,00 (quinze mil patacas);
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（二）如屬免除招標、諮詢或訂立書面合同程序的方式取得
工程、財貨及勞務，其上限則為上項所指金額的一半；
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2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea
anterior é reduzido a metade;

（三）核准其管轄員工進行超時工作的開支。
二、本轉授權不妨礙授權者及轉授權者行使監督權及收回
權。
三、對行使本轉授權而作出的行為，得提起必要訴願。
四、由二零一八年一月九日起至本通告在《澳門特別行政區
公報》刊登日期間，獲轉授權者或其代任人在上述轉授權範圍內
所作之行為均被追認。
五、本決定自公佈日起生效。
二零一八年八月二十七日於澳門大學

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos trabalhadores subordinados.
2. As presentes subdelegações de poderes são feitas sem prejuízo dos poderes de superintendência e avocação da delegante
e do subdelegante.
3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdelegados cabe recurso hierárquico necessário.
4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado,
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelegados, entre o dia 9 de Janeiro de 2018 e a data da publicação do
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau.
5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.
Universidade de Macau, aos 27 de Agosto de 2018.

模擬與混合信號超大規模集成電路國家重點實驗室主任
Rui Paulo da Silva Martins
（是項刊登費用為 $12,560.00）

(Custo desta publicação $ 12 560,00)

澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

公 告

Anúncio

第03/DOA/2018號公開招標
為澳門理工學院提供為期24個月的學生宿舍管理服務
（01/01/2019-31/12/2020）

茲公佈，根據社會文化司司長於二零一八年八月二十四日作
出的批示，為澳門理工學院提供為期24個月的學生宿舍管理服
務進行公開招標。
1、判給實體：澳門特別行政區行政長官或社會文化司司長。
2、招標實體：澳門理工學院。
3、招標方式：公開招標。
4、招標標的：為澳門理工學院提供為期24個月的學生宿舍
管理服務（01/01/2019-31/12/2020）。
5、服務期限：二零一九年一月一日起至二零二零年十二月
三十一日止。

O Director do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos,
Rui Paulo da Silva Martins.

Concurso Público n.º 03/DOA/2018
Prestação dos serviços de gestão de residências de estudantes
do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 24 meses
(01/01/2019-31/12/2020)
Faz-se público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 24 de
Agosto de 2018, se encontra aberto o concurso público para a
«Prestação dos serviços de gestão de residências de estudantes
do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 24 meses
(01/01/2019-31/12/2020)».
1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo ou Secretário
para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM.
2. Entidade que põe o serviço a concurso: Instituto Politécnico
de Macau.
3. Modalidade do concurso: concurso público.
4. Objecto do concurso: prestação dos serviços de gestão de
residências de estudantes do Instituto Politécnico de Macau,
pelo período de 24 meses (01/01/2019-31/12/2020).
5. Período: 1 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2020.
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澳門特別行政區公報——第二組

6、投標書有效期：投標書有效期為90日，由開啟投標書當
天起計算。
7、臨時擔保：澳門幣叁拾柒萬柒仟捌佰元整（$377,800.00），
可透過現金存款至澳門理工學院會計及出納部或以銀行擔保的
方式交付提供。
8、確定擔保：判給總金額的4%（為擔保合同的履行）。
9、參加條件：凡於澳門特別行政區設有總部或代表處，且業
務範圍全部或部分包括本次招標之標的者方可參加投標。
10、解標地點、日期及時間：
——地點：澳門高美士街澳門理工學院工程暨採購處。
——日期及時間：二零一八年九月十日上午十時。
——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於
解標當日停止辦公，則解標會議順延至緊接的首個工作日的同一
時間舉行。
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6. Prazo de validade das propostas do concurso: as propostas
do concurso são válidas até 90 dias contados da data de abertura das mesmas.
7. Garantia provisória: $377 800,00 (trezentas e setenta e
sete mil, oitocentas patacas), através de depósito no Serviço de
Contabilidade e Tesouraria do Instituto Politécnico de Macau
ou mediante garantia bancária a favor do Instituto Politécnico
de Macau, em Macau.
8. Garantia definitiva: 4% do preço global da adjudicação
(para garantia do contrato).
9. Condições de admissão: entidades com sede ou delegação
na RAEM, cuja actividade total ou parcial se inscreva na área
objecto deste concurso.
10. Local, data e hora da secção de esclarecimento:
Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.
Data e hora: 10 de Setembro de 2018, pelas 10,00 horas.
Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a outro
motivo de força maior, no dia referido, a realização da sessão
de esclarecimento será prorrogada para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
11. Local, data e hora do prazo da entrega das propostas:

11、交標地點、日期及時間：

Local: Divisão de Obras e Aquisições do Instituto Politécnico
de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.

——地點：澳門高美士街澳門理工學院工程暨採購處。
Data e hora: 24 de Setembro de 2018, antes das 17,45 horas.
——日期及時間：二零一八年九月二十四日下午五時四十五
分前。
——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於
截止遞交投標書當日停止辦公，則遞交投標書的截止日期及時
間順延至緊接的首個工作日的同一時間。
12、開標地點、日期及時間：
——地點：澳門高美士街澳門理工學院體育館會議室。
——日期及時間：二零一八年九月二十六日上午十時。
——倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於
開標當日停止辦公，則開標會議順延至緊接的首個工作日的同一
時間舉行。
13、查閱/索取案卷的副本之地點、時間及費用：
凡有意投標 者可自《招標公告》刊登於《澳門特別行政區
公報》之日起至截標日期及時間止的辦公時間內（週一至週四：
09：00-13：00、14：30-17：45，週五：09：00-13：00、14：30-17：30），
前往澳門高美士街澳門理工學院工程暨採購處查閱/索取招標案

Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a outro
motivo de força maior, no último dia do prazo da entrega das
propostas, o termo do referido prazo será prorrogado para a
mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
12. Local, data e hora do acto público de abertura do concurso:
Local: Sala de Reunião do Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau, sita na Rua de Luís Gonzaga Gomes,
em Macau.
Data e hora: 26 de Setembro de 2018, pelas 10,00 horas.
Em caso de encerramento do IPM devido a tufão ou a outro
motivo de força maior no dia da realização da referida sessão,
a realização da sessão será prorrogada para a mesma hora do
primeiro dia útil seguinte.
13. Local, preço e hora para exame do processo e obtenção
da cópia do processo:
Os concorrentes interessados podem deslocar-se à Divisão
de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua de Luís Gonzaga
Gomes, para consultar/adquirir o respectivo processo do concurso durante as horas de expediente (de 2.ª feira a 5.ª feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas) desde a data da publicação do anúncio do presente concurso público no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até ao dia
e hora do prazo de entrega de propostas. Caso queiram obter
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卷，如欲索取上述文件的副本，需繳付影印費用澳門幣壹佰圓整
（$100.00），或登入澳門理工學院網頁（http：//www.ipm.edu.mo）
免費下載。
14、評標標準：
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fotocópia do documento acima referido, devem pagar o montante de $100,00 (cem patacas) relativo ao custo das fotocópias,
ou podem proceder ao download gratuito das informações
acima referidas na página electrónica do IPM (http://www.ipm.
edu.mo).
14. A avaliação das propostas do concurso será feita de acordo com os seguintes critérios:

——合理服務價格（50%）；

— Preço razoável (50%);

——服務質素（50%）：

— Qualidade do serviço (50%):
a）為 服 務 執 行 所 提 供 具 建 設 性 及 適 用性 的 方 案 及 計 劃
（20%）；
b）學生宿舍管理工作必須具備的物資及器材情況（8%）;
c）競投人履歷及能力（10%）；

(a) Propostas construtivas e aplicáveis à prestação dos serviços (20%);
(b) Materiais e equipamentos necessários para o trabalho de
gestão (8%);
(c) Curriculum Vitae e competências do concorrente (10%);

d）競投人曾承擔同類型服務經驗及表現（僅評審二零一六
年至今資料）（7%）；
e）會面說明（由競投人講解就學院提出有關“為澳門理工學
院提供為期24個月的學生宿舍管理服務（01/01/2019-31/12/2020）”
專業上的問題）（5%）。
二零一八年八月三十日於澳門理工學院

(d) Experiências e comportamentos do concorrente demonstrada por semelhantes serviços prestados (só avalia os dados
do ano 2016 até ao presente) (7%);
(e) Esclarecimentos na reunião (questões profissionais sobre
a «Prestação dos serviços de gestão de residências de estudantes do Instituto Politécnico de Macau, pelo período de 24
meses (01/01/2019-31/12/2020)» levantadas pelo Instituto Politécnico de Macau) (5%).
Instituto Politécnico de Macau, aos 30 de Agosto de 2018.

院長

李向玉

O Presidente, Lei Heong Iok.

（是項刊登費用為 $5,200.00）

(Custo desta publicação $ 5 200,00)

海 事 及 水 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS
MARÍTIMOS E DE ÁGUA

公 告

為填補海事及水務局人員編制內海事人員職程第一職階首
席海事人員三缺，現根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號
法律《公務人員職程制度》和經第23/2017號行政法規修改的第
14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規
定，以考核及限制性方式進行晉級開考，有關開考通告正張貼在
澳門萬里長城海事及水務局綜合服務中心，並於本局及行政公
職局網頁內公佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》
公佈之日緊接第一個工作日起計十天內作出。

Anúncio
Torna-se público que se encontra afixado, no balcão de
atendimento do centro de prestação de serviços ao público da
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, sito
na Calçada da Barra, e publicado no website destes Serviços e
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
o aviso referente à abertura do concurso de acesso, de prestação
de provas, condicionado aos trabalhadores destes Serviços, nos
termos definidos na Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos),
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos), para o preenchimento de três lugares de
pessoal marítimo principal, 1.º escalão, da carreira de pessoal
marítimo do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de
Assuntos Marítimos e de Água, com dez dias de prazo para
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 28 de Agosto de 2018.

二零一八年八月二十八日於海事及水務局
局長

黃穗文

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $1,371.00）

(Custo desta publicação $ 1 371,00)

告 示

Édito

茲公佈，本局已故編制內人員第三職階特級行政技術助理員
吳貝茜的配偶劉一希申請該員工的死亡津貼、喪葬津貼和補償，
如有人士認為具權利領取上述津貼和補償，應自本告示公佈日
起計三十天內，向本局作出申請，倘若在此期限內未接獲任何異
議，則現申請人的要求當將被接納。
二零一八年八月二十八日於海事及水務局
局長

黃穗文

Faz-se público que tendo Lau Yat Hei requerido os subsídios
por morte, de funeral e outras compensações, por falecimento
do seu cônjuge, Ng Pui Sai, que foi assistente técnica administrativa especialista, 3.º escalão, do quadro do pessoal destes
Serviços, devem todos os que se julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios e compensações requerer nestes
Serviços, no prazo de trinta dias, a contar da publicação do
presente edital, pois que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão do requerente findo que seja esse prazo.
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água,
aos 28 de Agosto de 2018.
A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

（是項刊登費用為 $827.00）

(Custo desta publicação $ 827,00)

郵 電 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E
TELECOMUNICAÇÕES

公 告
Anúncio

“為郵電局提供高可用性資訊系統基建方案軟硬件及

Concurso público

相關安裝配置服務”
公開招標

«Aquisição de software e de hardware para uma infraestrutura
informática com alta disponibilidade e dos respectivos serviços

郵電局宣佈，根據運輸工務司司長於二零一八年七月二十三

de instalação e configuração
para os CTT»

日作出的批示，現進行“為郵電局提供高可用性資訊系統基建方
案軟硬件及相關安裝配置服務”之公開招標。在本公告刊登之日
起，有意投標人可於辦公時間內前往澳門議事亭前地郵政總局
大樓二樓210室郵電局工程、設施管理及總務處查閱有關招標宗
卷。

評標標準及其所佔之比重：

• 價格（55%）；

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações,
doravante CTT, faz público que, de acordo com o despacho do
Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
de 23 de Julho de 2018, se encontra aberto o concurso público
para a «Aquisição de software e de hardware para uma infraestrutura informática com alta disponibilidade e dos respectivos
serviços de instalação e configuração para os CTT». O processo do concurso encontra-se disponível, para efeito de consulta,
na Divisão de Obras, Gestão de Instalações e Serviços Gerais,
sita no Edifício Sede dos CTT, Largo do Senado, 2.º andar,
sala 210, Macau, a partir da data da publicação deste anúncio,
dentro do horário normal de expediente.
Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores
de ponderação:
․ Preço (55%);

• 安裝配置方案（25%）；

․ Solução de instalação e configuração (25%);
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․ Experiência da empresa e qualificação profissional dos
técnicos (15%);

• 公司經驗及專業技術人員資格（15%）；
• 交付日期（5%）。

․ Prazo de entrega (5%).

解標地點、日期及時間：

Local, data e hora de explicação:

• 解標會議於二零一八年九月十二日（星期三）上午十時在澳
門議事亭前地郵電總局大樓二樓小禮堂內舉行。
交標日期、時間及地點：

․ A secção de explicação realizar-se-á no Auditório dos
CTT, sito no Edifício Sede dos CTT, Largo do Senado, 2.º andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 12 de Setembro de 2018
(quarta-feira).
Dia, hora e local para entrega das propostas:

• 投標人須在二零一八年十月九日下午五時截標日期前，將
投標書交予位於澳門議事亭前地郵電總局大樓二樓209室之公
共關係及總檔案處。

․ Os concorrentes devem entregar as suas propostas na Divisão de Relações Públicas e Arquivo Geral, sita no Edifício
Sede dos CTT, Largo do Senado, 2.º andar, sala 209, Macau,
dentro do horário normal de expediente, até às 17,00 horas do
dia 9 de Outubro de 2018.
Caução provisória:

臨時保證金：
• 須向郵電局繳交$50,000.00（澳門幣伍萬圓正）的臨時保
證金。臨時保證金可通過以下方式提供﹕1）銀行擔保書；或2）
透過以現金或銀行本票方式向郵政儲金局遞交。

․ Devem ainda os concorrentes prestar uma caução provisória, no valor de $50 000,00 (cinquenta mil patacas) aos CTT.
A caução pode ser prestada: 1) mediante garantia bancária; ou
2) mediante pagamento em numerário ou em ordem de caixa
na Caixa Económica Postal.
Dia, hora e local para abertura das propostas:

開標日期、時間及地點：
• 開標儀式將於二零一八年十月十日上午九時三十分在位於
澳門議事亭前地郵電總局大樓二樓小禮堂內舉行。
二零一八年八月二十四日於郵電局

․ O acto público de abertura das propostas do concurso reali
zar-se-á no Auditório dos CTT, sito no Edifício Sede dos
CTT, Largo do Senado, 2.º andar, Macau, pelas 9,30 horas do
dia 10 de Outubro de 2018.
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos
24 de Agosto de 2018.

局長

劉惠明

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

（是項刊登費用為 $2,992.00）

(Custo desta publicação $ 2 992,00)

交 通 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS
DE TRÁFEGO

通 告
Aviso
茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的社會傳
播範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺以及
未來兩年在同一範疇出現的第一職階二等高級技術員的職缺而
以考核方式進行的統一管理的對外開考（開考通告刊登於二零
一六年十月十九日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組）
中，按照刊登於二零一七年九月二十七日第三十九期《澳門特別
行政區公報》第二組副刊的載明擬填補開考職位部門的通告中
所列的職缺，本局定於二零一八年九月十七日至十九日為參加專

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa
de avaliação de competências profissionais da Direcção dos
Serviços para os Assuntos de Tráfego, do concurso de gestão
uniformizada externo, de prestação de provas, aberto por aviso
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 42, II Série, de 19 de Outubro de 2016, para
o preenchimento de três lugares vagos em regime de contrato
administrativo de provimento, e dos que vierem a verificar-se no prazo de dois anos, nestes Serviços, na categoria de
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior, área de comunicação social, indicados no aviso onde
constam os Serviços interessados no preenchimento dos lugares
postos a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, Suplemento,
de 27 de Setembro de 2017, a entrevista de selecção, com a du-
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業能力評估程序的准考人舉行甄選面試，時間為二十分鐘，考試
地點為澳門馬交石炮台馬路33號澳門交通事務局六樓。
參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與投考人有關的其他重要資訊，將於二零一八年九月五日張
貼於澳門馬交石炮台馬路33號地下服務專區告示版（查閱時間：
週一至週四上午九時至下午五時四十五分；週五上午九時至下午
五時三十分），並上載於本局網頁（http://w w w.dsat.gov.mo）及
行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo）。
二零一八年八月三十一日於交通事務局
代局長

賈靖龍
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ração de 20 minutos, terá lugar nos dias 17 a 19 de Setembro de
2018, na Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego,
sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.
Informação mais detalhadas sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos, serão afixadas no dia 5 de Setembro de 2018,
no quadro de anúncios da área de atendimento da Direcção
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de
D. Maria II, n.º 33, r/c, Macau (patente para consulta: segunda
a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às
17,30 horas), e nos sítios da internet da DSAT (http://www.dsat.
gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 31
de Agosto de 2018.
O Director dos Serviços, substituto, Luis Correia Gageiro.

（是項刊登費用為 $1,779.00）

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

