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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontra afixada no Edifício dos Serviços de 
Alfândega, sito na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I. 
SW, Macau, a lista provisória dos candidatos ao concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-
no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 
de oito lugares de auxiliar da carreira de auxiliar, 1.º escalão, 
área de servente, por regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Alfândega da RAEM, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 
de Janeiro de 2019, podendo ser a mesma 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 ho-
ras), e disponibilizada na página electrónica destes Serviços — 
http://www.customs.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.
gov.mo/.

Serviços de Alfândega, aos 14 de Fevereiro de 2019.

O Subdirector-geral, substituto, Vong Man Chong.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Falência n.º CV2-18-0001-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: Fundo de Garantia de Créditos Laborais (勞動
債權保障基金), com sede em Macau, na Avenida do Dr. Fran-
cisco Vieira Machado, n.os 221-279, Edifício Advance Plaza.

Requerida: Tin U Decoração Interiores e Engenharia Limitada 
天宇室內設計工程有限公司, (com sede registada em Macau, 
na Avenida de Venceslau de Morais, Edifício Industrial Nam 
Leng, 13.º andar F).

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sentença 
de 31 de Janeiro de 2019 declarada em estado de falência da 
requerida Tin U Decoração Interiores e Engenharia limitada 
天宇室內設計工程有限公司, (com sede registada em Macau, 
na Avenida de Venceslau de Morais, Edifício Industrial Nam 
Leng, 13.º andar F, registada e matriculada na Conservatória 
dos Registos Comercial e de Bens Móveis da R.A.E.M. sob 

海 關

公 告

茲公佈，為填補澳門特別行政區海關以行政任用合同制度任

用的雜役範疇勤雜人員職程第一職階勤雜人員八個職缺，以及

填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經二零一九年一月二日第一

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，現根據第23/2017號行政

法規所修改的第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，將澳門特別行政區海關專業

或職務能力評估開考的投考人臨時名單張貼於澳門媽閣上街嘉

路一世船塢西南端海關總部大樓（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

上載於本部門網頁（http://www.customs.gov.mo/）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。

二零一九年二月十四日於海關

代副關長 黃文忠

（是項刊登費用為 $1,337.00）

初 級 法 院

公 告

破產案第CV2-18-0001-CFI號 第二民事法庭

聲請人：勞動債權保障基金（Fundo de Garantia de Crédi-

tos Laborais），法人住所設於澳門馬揸度博士大馬路221至279

號先進廣場。

被聲請人：天宇室內設計工程有限公司（Tin U Decoração 

Interiores e Engenharia Limitada），法人住所設於澳門慕拉士

大馬路南嶺工業大廈13樓F。

現公佈，法院於二零一九年一月三十一日對上述案件作出判

決，宣告上述被聲請人天宇室內設計工程有限公司（登錄於澳門

商業及動產登記局第34666（SO）號，法人住所設於澳門慕拉士

大馬路南嶺工業大廈13/F）處於破產狀態，債權人提出清償債權

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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要求之期間定為六十日。上指期間自判決根據澳門【民事訴訟法

典】第1089條規定在澳門特別行政區公報內公告之日起計算。

二零一九年二月十一日於初級法院

法官 盛銳敏

首席書記員 林玉光

（是項刊登費用為 $1,575.00）

法 務 局

名 單

統一管理的對外開考

（開考編號：001-2016-TS-01）──

法務局公共行政管理範疇第一職階二等高級技術員

專業能力評估程序

茲公佈，在為填補法務局編制內的公共行政管理範疇高級

技術員職程第一職階二等高級技術員一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，參加本

局專業能力評估程序的准考人的最後成績名單如下：

及格的投考人：

名次
准考人

編號
  姓名

最後

成績

1.º 1563 吳家恒 5179XXXX ................................. 76.78

2.º 173 陳婉琪 5166XXXX ................................. 71.96

3.º 610 何振東 5169XXXX ................................. 70.74

4.º 824 甘智茵 5154XXXX ................................. 70.45

5.º 1213 李小伶 5141XXXX ................................. 69.58

6.º 1065 劉嘉權 5156XXXX ................................. 69.38

7.º 1222 李德藍 5144XXXX ................................. 68.83

8.º 1468 駱倩怡 5167XXXX ................................. 67.46

9.º 963 林澤波 5131XXXX ................................. 66.66

10.º 2025 王寶賢 5183XXXX ................................. 66.54

o n.º 34666(SO)) tendo sido fixado em 60 (sessenta) dias, con-
tados da publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º 
do C.P.C.M., no Boletim Oficial da RAEM, o prazo para os 
credores reclamarem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, aos 11 de Fevereiro de 2019.

O Juiz, Seng Ioi Man.

O Escrivão Judicial Principal, Albino Ramos.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Listas

Concurso de gestão uniformizada externo

 (ref.: Concurso n.º 001-2016-TS-01) etapa de avaliação de 

competências profissionais, na Direcção dos Serviços de 

Assuntos de Justiça, para técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, área de gestão e administração pública

Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de ava-
liação de competências profissionais da Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, 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 preenchimen-
to de um lugar vago 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 supe-
rior, área de gestão e administração pública, indicado no aviso 
onde constam os Serviços interessados no preenchimento do 
lugar posto a concurso, publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 27 de Se-
tembro de 2017:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do 
cand.    Nome

 Classificação
   final

1.º 1563 Ng, David 5179XXXX ..............76,78

2.º 173 Chan, Un Kei 5166XXXX .............71,96

3.º 610 Ho, Chan Tong 5169XXXX ..............70,74

4.º 824 Kam, Chi Ian 5154XXXX .............70,45

5.º 1213 Lei, Sio Leng 5141XXXX ..............69,58

6.º 1065 Lao, Ka Kun 5156XXXX .............69,38

7.º 1222 Lei, Tak Lam 5144XXXX ..............68,83

8.º 1468 Lok, Sin I 5167XXXX..............67,46

9.º 963 Lam, Chak Po 5131XXXX .............66,66

10.º 2025 Wong, Pou In 5183XXXX ..............66,54
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名次
准考人

編號
  姓名

最後

成績

11.º 82 陳燕霞 1357XXXX ................................. 66.10

12.º 22 區健誠 5213XXXX ................................. 65.94

13.º 1662 龐尚棟 5185XXXX ................................. 64.50

14.º 2093 胡秀嫻 5097XXXX................................. 64.14

15.º 909 郭錦文 5184XXXX ................................. 63.78

16.º 1553 吳紫茵 5164XXXX ................................. 63.70

17.º 1285 梁玉媚 5146XXXX ................................. 63.39

18.º 1938 黃芷琪 5176XXXX ................................. 63.11

19.º 1433 羅穎琴 5188XXXX ................................. 62.48

20.º 1465 駱健強 5184XXXX ................................. 61.83

21.º 154 陳小琪 5170XXXX ................................. 61.26

22.º 1492 盧啓賢 5199XXXX ................................. 60.52

23.º 1512 呂銳林 1339XXXX ................................. 60.28

24.º 77 陳億達 5196XXXX ................................. 60.20

25.º 1007 林幗芬 5096XXXX ................................. 59.56

26.º 601 傅婉婷 7441XXXX ................................. 59.43

27.º 1248 梁紫晴 5135XXXX ................................. 59.16

28.º 2083 鄔燕蘭 5126XXXX ................................. 58.96

29.º 258 鄭俊龍 1331XXXX ................................. 58.92

30.º 1911 胡高詩 5184XXXX ................................. 58.12

31.º 1830 丁文香 1261XXXX ................................. 57.47

32.º 1189 李彬浩 1297XXXX ................................. 57.42

33.º 2054 黃慧茵 5211XXXX ................................. 56.97

34.º 1637 吳詠豪 5181XXXX ................................. 56.68

35.º 279 鄭冠興 5191XXXX ................................. 54.04

被除名的投考人：

准考人編號     姓名  備註

93 陳嘉祺 5146XXXX （a）

317 張震 5157XXXX （a）

655 何詩明 5177XXXX （a）

665 何婉筠 5143XXXX （a）

666 何慧靜 5143XXXX （a）

703 洪綺敏 5149XXXX （a）

999 林家威 5149XXXX （a）

1165 李錦雄 5105XXXX （a）

1323 梁佩雯 5077XXXX （a）

1526 麥漢鈞 5194XXXX （a）

1706 施遠鴻 7439XXXX （a）

1774 戴婉芳 5176XXXX （a）

1981 黃嘉慧 5158XXXX （a）

2034 黃少霞 5137XXXX （a）

Ordem
N.º do 
cand.    Nome

 Classificação
   final

11.º 82 Chan, In Ha 1357XXXX .............66,10

12.º 22 Ao, Kin Seng 5213XXXX............. 65,94 

13.º 1662 Pong, Seong Tong 5185XXXX .............64,50 

14.º 2093 Wu, Sao Han 5097XXXX .............64,14 

15.º 909 Kuok, Kam Man 5184XXXX .............63,78 

16.º 1553 Ng, Chi Ian 5164XXXX ..............63,70 

17.º 1285 Leong, Iok Mei 5146XXXX..............63,39 

18.º 1938 Wong, Chi Kei 5176XXXX ..............63,11 

19.º 1433 Lo, Weng Kam 5188XXXX .............62,48 

20.º 1465 Lok, Kin Keong 5184XXXX .............61,83 

21.º 154 Chan, Sio Kei 5170XXXX ..............61,26 

22.º 1492 Lou, Kai Yin 5199XXXX .............60,52 

23.º 1512 Lu, Rui Lin 1339XXXX .............60,28 

24.º 77 Chan, Iek Tat 5196XXXX .............60,20 

25.º 1007 Lam, Kuok Fan 5096XXXX .............59,56 

26.º 601 Fu, Un Teng 7441XXXX .............59,43 

27.º 1248 Leong, Chi Cheng 5135XXXX .............59,16 

28.º 2083 Wu, In Lan 5126XXXX .............58,96 

29.º 258 Cheang, Chon Long 1331XXXX .............58,92 

30.º 1911 Vu, Kou Si 5184XXXX .............58,12 

31.º 1830 Teng, Man Heong 1261XXXX .............57,47 

32.º 1189 Lei, Pan Hou 1297XXXX .............57,42 

33.º 2054 Wong, Wai Ian 5211XXXX .............56,97 

34.º 1637 Ng, Weng Hou 5181XXXX..............56,68 

35.º 279 Cheang, Kun Heng 5191XXXX .............54,04 

Candidatos excluídos:

N.º do cand.   Nome Notas

93 Chan, Ka Kei 5146XXXX (a)

317 Cheong, Chan 5157XXXX (a)

655 Ho, Si Meng 5177XXXX (a)

665 Ho, Un Kuan 5143XXXX (a)

666 Ho, Wai Cheng 5143XXXX (a)

703 Hong, I Man 5149XXXX (a)

999 Lam, Ka Wai 5149XXXX (a)

1165 Lei, Kam Hong 5105XXXX (a)

1323 Leong, Pui Man 5077XXXX (a)

1526 Mak, Hon Kuan 5194XXXX (a)

1706 Si, Un Hong 7439XXXX (a)

1774 Tai, Un Fong 5176XXXX (a)

1981 Wong, Ka Wai 5158XXXX (a)

2034 Wong, Sio Ha 5137XXXX (a)
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備註：

（a）缺席甄選面試。

根據第14/2016號行政法規第三十六條規定，投考人可自本

名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內，就

本名單向許可開考的實體提起上訴。

（經行政法務司司長於二零一九年二月四日的批示認可）

二零一九年一月二日於法務局

典試委員會：

主席：副局長 梁葆瑩

正選委員：廳長 李勝里

     處長 鄺婉瑩

（是項刊登費用為 $5,403.00）

法務局以考核方式進行普通對外入職開考，招考進入登記官

及公證員職程的實習員十二名，以填補登記及公證機關以及法

務局的人員編制第一職階登記官及公證員六缺，以及在有效期

內所出現的空缺，有關的開考通告已公佈於二零一六年三月二日

第九期《澳門特別行政區公報》第二組，現公佈最後排名名單如

下：

合格准考人：

名次  姓名 總成績

1.º Tang Shu Qing ................................................... 84.858

2.º 陸嘉朗 ................................................................. 84.629

3.º 胡婉達 ................................................................. 84.368

4.º 陳景禧 ................................................................. 83.499

5.º 李宗興 ................................................................. 82.570

6.º 黃泫瀅 ................................................................. 82.060

7.º 何泳禧 ................................................................. 80.032

8.º 戚雪平 ................................................................. 79.749

9.º 梁采怡 ................................................................. 79.476

10.º 王玉梅 ................................................................. 79.359

11.º 何嘉威 ................................................................. 78.924

12.º 梁潔歡 ................................................................. 78.591

備註：

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條第二款的規定，准考人可自本名單在《澳門特

Observação para os candidatos excluídos:

(a) Ter faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para a en-
tidade que autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez 
dias úteis, contados do dia seguinte à data da publicação da 
presente lista no Boletim Oficial da RAEM.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 4 de Fevereiro de 2019).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 2 de 
Janeiro de 2019.

O Júri:

Presidente: Leong Pou Ieng, subdirectora.

Vogais efectivos: Lei Seng Lei, chefe de departamento; e

Kwong Iun Ieng, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 5 403,00)

De ordenação final dos candidatos ao concurso comum, 
de ingresso externo, de prestação de provas para a admissão 
de doze estagiários para ingresso na carreira de conserva-
dor e notário, com vista ao preenchimento de seis vagas exis-
tentes e das que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso, na categoria de conservador e notário, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal dos serviços dos registos e do notariado 
e da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 9, II Série, de 2 de Março de 2016:

Candidatos aprovados:

Lugar  Nome  Pontuação
  final

1.º Tang Shu Qing ...................................................... 84,858

2.º Lok Ka Long ......................................................... 84,629

3.º Wu Un Tat ............................................................. 84,368

4.º Chan Keng Hei ..................................................... 83,499

5.º Lei Chong Heng ................................................... 82,570

6.º Wong Un Ieng ....................................................... 82,060

7.º Ho Weng Hei......................................................... 80,032

8.º Chek Sut Peng ....................................................... 79,749

9.º Liang Tsai I ........................................................... 79,476

10.º Wong Iok Mui ....................................................... 79,359

11.º Ho Ka Wai ............................................................. 78,924

12.º Leong Kit Fun ...................................................... 78,591

Observação:

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção, e formação para 
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別行政區公報》公佈之翌日起計十個工作日內，就本排名名單向

行政法務司司長提出訴願。

（經行政法務司於二零一九年一月三十一日的批示認可）

二零一九年一月二十四日於法務局

典試委員會：

主席：民事登記局登記官 梁德富

正選委員：商業及動產登記局登記官 譚佩雯

  第一公證署公證員 盧瑞祥

（是項刊登費用為 $2,527.00）

市 政 署

公 告

氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面工程

公開招標競投

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：蓮花路、蓮花圓形地、路環電廠圓形地、航空

圓形地及機場大馬路。

3. 承攬工程目的：氹仔蓮花路及機場大馬路重鋪瀝青路面

工程。

4. 標書的有效期：標書的有效期為90日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣貳拾萬元﹝$200,000.00﹞，以現金存款

或以法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五﹝為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為已

提供之確定擔保之追加﹞。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», os 
candidatos podem interpor recurso da presente lista de orde-
nação para a Ex.ma Senhora Secretária para a Administração e 
Justiça, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte à 
data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a 

Administração e Justiça, de 31 de Janeiro de 2019).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 24 de 
Janeiro de 2019.

O Júri:

Presidente: Leong Tak Fu, conservador da Conservatória do 
Registo Civil.

Vogais efectivos: Tam Pui Man, conservadora da Conserva-
tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis; e

Lou Soi Cheong, notário do Primeiro Cartório Notarial.

(Custo desta publicação $ 2 527,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncios

Concurso público da obra de repavimentação com asfalto da 

Estrada Flor de Lótus e da Avenida do Aeroporto, na Taipa

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: Estrada Flor de Lótus, Ro-
tunda Flor de Lótus, Rotunda da Central Térmica de Coloane, 
Rotunda da Aeronáutica, Avenida do Aeroporto.

3. Objecto da empreitada: obra de repavimentação com as-
falto da Estrada Flor de Lótus e da Avenida do Aeroporto, na 
Taipa.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

6. Caução provisória: duzentas mil patacas ($200 000,00), a 
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, em reforço da caução definitiva a prestar).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de 
execução de obras.
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10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年三月二十日下午五時正﹝標書

須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製﹞。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，市政署培訓

中心。

日期及時間：二零一九年三月二十一日上午十時正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十七字樓市政署道路渠務廳查閱。

有興趣者亦可於二零一九年三月十三日下午五時前，向有關

部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣貳佰元正﹝$200.00﹞﹝按

照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定﹞。

13. 工期：此工程之工期不得超過60天。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

—— 工程總造價及各項單價——65%；

——合理工期——5%。

——施工方案及建議：

i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序——6%；

ii. 人力資源及建議資源的合適性——4%。

——對類似工程之經驗——10%；

——設備及材料——5%；

——安全計劃——5%。

15. 附加的說明文件：由二零一九年三月十三日至截標日止，

投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓市政署道

路渠務廳，以了解有否附加之說明文件。

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Av. 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. Sede do IAM;

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 20 de 
Março de 2019, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da 
Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau;

Dia e hora: 21 de Março de 2019, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para se-
rem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.

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

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados 
no Departamento de Vias Públicas e Saneamento do Instituto 
para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edi-
fício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 
e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 13 de Março de 2019, cópias do processo do con-
curso ao preço de $ 200,00 (duzentas patacas) por exemplar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não 
poderá ser superior a 60 dias.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários — 
65%;

— Prazo de execução razoável — 5%;

— Plano de execução de obra e sugestões:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho crítico 
das tarefas — 6%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos — 4%.

— Experiência em obras semelhantes — 10%;

— Equipamento e material — 5%;

— Plano de segurança — 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Vias Públicas e Saneamento do Instituto para os Assuntos 
Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial 
Nam Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 13 de Março de 
2019 até à data limite para entrega das propostas, para tomar 
conhecimento de eventuais esclarecimentos adicionais.
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二零一九年二月十三日於巿政署

巿政管理委員會副主席 羅志堅

（是項刊登費用為 $4,373.00）

公開招標競投

友誼大馬路與友誼巷交界行人天橋維修工程

1. 招標方式：公開招標。

2. 施工地點：友誼大馬路與友誼巷交界。

3. 承攬工程目的：友誼大馬路與友誼巷交界行人天橋維修工

程。

4. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標日起

計，可按招標方案規定延期。

5. 承攬類型：以系列價金承攬。

6. 臨時擔保：澳門幣柒萬元（$70,000.00），以現金存款或以

法定銀行擔保或保險擔保提供。

7. 確定擔保：判予工程總金額的百分之五（為擔保合同之履

行，須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%，作為已

提供之確定擔保之追加）。

8. 底價：不設底價。

9. 參加條件：在土地工務運輸局內有施工註冊者。

10. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）163號，市政署大

樓，文書及檔案中心。

截止日期及時間：二零一九年三月十九日下午五時正（標書

須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製）。

11. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓，市政署培訓

中心。

日期及時間：二零一九年三月二十日上午十時正。

為了第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 13 de Fevereiro 
de 2019.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

(Custo desta publicação $ 4 373,00)

Concurso público da obra de reparação da passagem superior 

para peões no cruzamento entre a Avenida da Amizade e a 

Travessa da Amizade

1. Modalidade do concurso: concurso público.

2. Local de execução da obra: cruzamento entre a Avenida 
da Amizade e a Travessa da Amizade.

3. Objecto da empreitada: obra de reparação da passagem 
superior para peões no cruzamento entre a Avenida da Amiza-
de e a Travessa da Amizade.

4. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade da 
proposta é de 90 dias, a contar da data do acto público do con-
curso, prorrogável, nos termos previstos no programa do con-
curso.

5. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

6. Caução provisória: setenta mil patacas ($70 000,00), a 
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais.

7. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, em reforço da caução definitiva a prestar).

8. Preço base: não há.

9. Condições de admissão: inscrição na Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, na modalidade de 
execução de obras.

10. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Av. 
de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Edif. Sede do IAM;

Dia e hora limite para a entrega das propostas: dia 19 de 
Março de 2019, às 17,00 horas (a proposta deve ser redigida 
numa das línguas oficiais da RAEM).

11. Local, dia e hora do acto público:

Local: Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da 
Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, Macau;

Dia e hora: 20 de Março de 2019, pelas 10,00 horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 
previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para se-
rem esclarecidas as eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados no concurso.
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12. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間：

有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件，可於本公

告刊登之日起至開標日止，於辦公時間內前往澳門南灣大馬路

南通商業大廈十七字樓市政署道路渠務廳查閱。

有興趣者亦可於二零一九年三月十二日下午五時前，向有關

部門取得招標案卷副本，每份為澳門幣肆佰元正（$400.00）（按

照第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定）。

13. 工期：此工程之工期不得超過一百四十天。

14. 標書評核標準及其所佔之比重：

——工程總造價及各項單價——65%；

——合理工期——5%。

——施工方案及建議：

i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序——6%；

ii. 人力資源及建議資源的合適性——4%。

——對類似工程之經驗——5%；

——材料質量——10%；

——安全計劃——5%。

15. 附加的說明文件：由二零一九年三月十二日至截標日止，

投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓市政署道

路渠務廳，以了解有否附加之說明文件。

二零一九年二月十三日於市政署

市政管理委員會副主席 羅志堅

（是項刊登費用為 $4,214.00）

第001/DZVJ/2019號公開招標

“為全國荷花展暨澳門荷花節之展場設計及佈展”

按照二零一九年二月四日行政法務司司長之批准，現就“為

全國荷花展暨澳門荷花節之展場設計及佈展”進行公開招標。

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

O projecto, o caderno de encargos, o programa do concurso 
e outros documentos complementares podem ser examinados 
no Departamento de Vias Públicas e Saneamento do Instituto 
para os Assuntos Municipais, sito na Av. da Praia Grande, Edi-
fício Comercial Nam Tung, 17.º andar, Macau, durante as horas 
de expediente, desde o dia da publicação do anúncio até ao dia 
e hora do acto público do concurso.

No local acima referido poderão ser solicitadas até às 17,00 
horas do dia 12 de Março de 2019, cópias do processo do con-
curso ao preço de $400,00 (quatrocentas patacas) por exem-
plar, ao abrigo do n.º 3 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M.

13. Prazo de execução da obra: o prazo de execução não po-
derá ser superior a 140 dias.

14. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço global da empreitada e lista de preços unitários — 
65%;

— Prazo de execução razoável — 5%;

— Plano de execução de obra e sugestões:

i. Nível de detalhe, descrição, encadeamento e caminho críti-
co das tarefas — 6%;

ii. Adequabilidade à mão-de-obra e meios propostos — 4%.

— Experiência em obras semelhantes — 5%;

— Qualidade do material — 10%;

— Plano de segurança — 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 
Vias Públicas e Saneamento do Instituto para os Assuntos Mu-
nicipais, sito na Av. da Praia Grande, Edifício Comercial Nam 
Tung, 17.º andar, Macau, a partir do dia 12 de Março de 2019 
até à data limite para entrega das propostas, para tomar conhe-
cimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 13 de Fevereiro 
de 2019.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

(Custo desta publicação $ 4 214,00)

Concurso Público n.º 001/DZVJ/2019

 «Design e ornamentação dos locais da Exposição Nacional da 

Flor de Lótus e da Exposição do Festival da Flor de Lótus de 

Macau»

Faz-se público que, por autorização da Secretária para a 
Administração e Justiça, de 4 de Fevereiro de 2019, se acha 
aberto o concurso público para «Design e ornamentação dos 
locais da Exposição Nacional da Flor de Lótus e da Exposição 
do Festival da Flor de Lótus de Macau».
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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號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案

及承投責任書。

截止遞交標書日期為二零一九年三月六日下午五時。參與

競投之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心，並

須繳交臨時保證金。臨時保證金可以現金、支票或抬頭為“市政

署”之銀行擔保或保險擔保方式，在新馬路163號地下市政署大

樓財務處出納繳交，臨時保證金金額分別如下：

A組——澳門幣伍萬圓正（$50,000.00）；

B組——澳門幣柒萬伍仟圓正（$75,000.00）。

開標日期為二零一九年三月七日上午十時，在本署培訓中心

（南灣大馬路804號中華廣場6樓）進行。此外，本署安排於二零

一九年二月二十五日下午三時半，在本署培訓中心，就是次公開

競投舉辦解釋會。

有關公開招標文件可登入本署網頁（http://w w w.iam.gov.

mo）免費下載，如有意投標人從本署網頁下載上述文件，有責任

在提交投標書的期間，從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資

料。

二零一九年二月十四日於市政署

市政管理委員會委員 關施敏

（是項刊登費用為 $2,323.00）

退 休 基 金 會

通 告

第01/ADM/FP/2019號內部批示

事由：轉授予公積金制度廳廳長的權限

一、 根據二零一八年九月五日第03/V P-E/F P/2018號內部

批示第三款的規定，本人轉授予公積金制度廳阮家偉廳長或當

其不在、出缺或因故不能視事時的代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser 
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-
pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 
os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau.

O prazo para a entrega das propostas termina às 17,00 horas 
do dia 6 de Março de 2019. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e restantes documentos necessários no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução provisó-
ria. A caução provisória deve ser entregue na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do IAM, sita na Avenida de 
Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, por depósito em numerário, cheque, 
garantia bancária ou seguro-caução, em nome do «Instituto 
para os Assuntos Municipais», o valor da caução provisória é o 
seguinte:

Grupo A — $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas);

Grupo B — $ 75 000,00 (setenta e cinco mil patacas).

O acto público de abertura das propostas realizar-se-á no 
Centro de Formação deste Instituto, sito na Avenida da Praia 
Grande, n.º 804, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 
horas do dia 7 de Março de 2019. Além disso, este Instituto 
realizará uma sessão de esclarecimento que terá lugar às 15,30 
horas do dia 25 de Fevereiro de 2019 no mesmo Centro de For-
mação. 

Os respectivos documentos do concurso público podem ser 
descarregados de forma gratuita através da página electrónica 
deste Instituto (http://www.iam.gov.mo). Os concorrentes que 
pretendam fazer o descarregamento dos documentos acima 
referidos assumem também a responsabilidade pela consulta 
de actualizações e alterações das informações na nossa página 
electrónica durante o período de entrega das propostas.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 14 de Fevereiro 
de 2019.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

FUNDO DE PENSÕES

Avisos

Despacho Interno n.º 01/ADM/FP/2019

Assunto: Subdelegação de competências no chefe do Depar-
tamento do Regime de Previdência (DRP)

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 03/VP-E/FP/2018, 
de 5 de Setembro de 2018, subdelego no chefe do Departamento do 
Regime de Previdência, Yuen Ka Wai, ou em quem o substitua nas 
suas ausências, faltas ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação das subunida-
des que dirige;
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（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（六）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）批准更新公積金制度供款人資訊系統的資料；

（九）批准更新於退休基金會電子平台上所提供有關公積

金制度的資訊；

（十）批准結算公積金供款帳戶；

（十一）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本

會文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律

另有規定者除外；

（十二）發出簡單的聲明書。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、公積金制度廳廳長阮家偉得透過行政管理委員會的確

認，將有助該廳良好運作的適當權限轉授予下設於公積金制度

廳的附屬單位的主管人員。

四、現轉授的權限不妨礙收回權及監督權。

五、對行使現轉授予的權限所作出的行為，得提起必要訴

願。

六、追認獲轉授權人自二零一九年二月一日起，其在轉授權

限範圍內所作的一切行為。

（經二零一九年二月十三日行政管理委員會決議確認）

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Autorizar a actualização dos dados do sistema informáti-
co dos contribuintes do Regime de Previdência;

9) Autorizar a actualização das informações disponíveis nas 
plataformas electrónicas do FP referentes aos planos de aplica-
ção das contribuições do Regime de Previdência;

10) Autorizar a liquidação das contas dos contribuintes do 
Regime de Previdência;

11) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

12) Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, o chefe 
do Departamento do Regime de Previdência, Yuen Ka Wai, 
poderá subdelegar no pessoal de chefias das subunidades com-
preendidas no Departamento do Regime de Previdência as 
competências que forem julgadas adequadas ao bom funciona-
mento daquele departamento.

4. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

5. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

6. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de Fe-
vereiro de 2019.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

13 de Fevereiro de 2019). 
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二零一九年二月十三日於退休基金會

行政管理委員會行政管理人 江海莉

（是項刊登費用為 $3,466.00）

第01/DRP/FP/2019號內部批示

事由：轉授予公積金供款人輔助處處長的權限

一、根據二零一九年二月十三日第01/ADM/FP/2019號內部

批示第三款的規定，本人轉授予公積金供款人輔助處劉炳欣處

長或當其不在、出缺或因故不能視事時的代任人以下權限：

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（六）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

（七）批閱日常用品的申請；

（八）批准更新公積金制度供款人資訊系統的下列資料：

a）有關登記以及相關中止或註銷的資料；

b）有關月供款，移轉價值，金錢補償及特別供款的資料；

c）有關供款時間資料；

d）有關訂定公積金的資料；

e）有關結算賬戶的資料；

f）有關投放供款項目百分比分配的資料；

g）有關長期服務獎勵金的資料；

h）有關衛生護理證的資料。

（九）在其所管轄的附屬單位的職權範圍內，簽署存於本會

文件的證明書，以及鑑證存於本會正本文件的影印本，但法律另

有規定者除外；

Fundo de Pensões, aos 13 de Fevereiro de 2019.

A Administradora do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

(Custo desta publicação $ 3 466,00)

Despacho Interno n.º 01/DRP/FP/2019

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdência (DAC).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 01/ADM/       
/FP/2019, de 13 de Fevereiro de 2019, subdelego no chefe da 
Divisão de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previdên-
cia, Lao Peng Ian, ou em quem o substitua nas suas ausências, 
faltas ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te;

8) Autorizar a actualização dos seguintes dados no sistema 
informático dos contribuintes do Regime de Previdência:

a) Dados respeitantes à inscrição, bem como a respectiva 
suspensão ou cancelamento;

b) Dados respeitantes às contribuições mensais, valores a 
transferir, compensações pecuniárias e prestações pecuniárias 
extraordinárias;

c) Dados respeitantes ao tempo de contribuição;

d) Dados respeitantes à determinação do montante de previ-
dência;

e) Dados respeitantes à liquidação das contas;

f) Dados respeitantes à distribuição das percentagens dos 
planos de aplicação das contribuições;

g) Dados respeitantes ao prémio de prestação de serviço a 
longo prazo; 

h) Dados respeitantes ao cartão de acesso a cuidados de saúde.

9) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;



N.º 8 — 20-2-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2779

（十）發出簡單的聲明書。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海

關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

四、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

五、本批示自公佈日起產生效力。

（經二零一九年二月十三日行政管理委員會決議確認）

二零一九年二月十三日於退休基金會

公積金制度廳廳長 阮家偉

（是項刊登費用為 $3,512.00）

第02/DRP/FP/2019號內部批示

事由：轉授予公積金供款管理處處長的權限

一、根據二零一九年二月十三日第01/ADM/FP/2019號內部

批示第三款的規定，本人轉授予公積金供款管理處何志良處長

或當其不在、出缺或因故不能視事時的代任人以下權限： 

（一）對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理；

（二）簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函

件；

（三）核准其屬下工作人員的年假表；

（四）批准其屬下工作人員享受年假的申請；

（五）對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班

的情況作出決定；

（六）就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請

作出決定；

10) Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado: 

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça; 

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

 (Homologado por deliberação do Conselho de Administração, 

de 13 de Fevereiro de 2019).

Fundo de Pensões, aos 13 de Fevereiro de 2019.

O Chefe do Departamento do Regime de Previdência, Yuen Ka 
Wai.

(Custo desta publicação $ 3 512,00)

Despacho Interno n.º 02/DRP/FP/2019

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Gestão das Contribuições para o Regime de Previdência 
(DGCP).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 01/ADM/FP/2019, 
de 13 de Fevereiro de 2019, subdelego no chefe da Divisão de 
Gestão das Contribuições do Regime de Previdência, Ho Chi 
Leong, ou em quem o substitua nas suas ausências, faltas ou 
impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;
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（七）批閱日常用品的申請；

（八）批准更新公積金制度供款人資訊系統的下列資料：

a）有關投放供款項目的單位價格及兌換率的資料； 

b）有關認購銀行存款組合及投資基金的交易資料； 

c）有關投資回贈的資料； 

d）有關贖回出資單位的交易資料； 

e）有關支付公積金的資料；

f）有關其他利息收入的資料。

（九）批准更新於退休基金會電子平台上所提供有關公積

金制度下的投放供款項目的資訊。

二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文：

• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及

海關；

• 立法會；

• 司法機關；

• 中華人民共和國實體。

三、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。

四、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴願。

五、追認獲轉授權人自二零一九年二月一日起，其在轉授權

限範圍內所作的一切行為。

（經二零一九年二月十三日行政管理委員會決議確認）

二零一九年二月十三日於退休基金會 

公積金制度廳廳長 阮家偉

（是項刊登費用為 $3,422.00）

三十日告示

茲公佈，澳門保安部隊事務局退休助理員楊忠光之遺孀陳

坤玉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

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te;

8) Autorizar a actualização dos seguintes dados no sistema 
informático dos contribuintes do Regime de Previdência:

a) Dados respeitantes aos preços unitários e taxas cambiais 
dos planos de aplicação das contribuições;

b) Dados respeitantes às transacções de subscrição da cartei-
ra de depósitos bancários e dos fundos de investimento;

c) Dados respeitantes aos rebates de investimento;

d) Dados respeitantes às transacções de resgate das unidades 
de participação;

e) Dados respeitantes ao pagamento do montante de previ-
dência;

f) Dados respeitantes a outras receitas — juros.

9) Autorizar a actualização das informações disponíveis nas 
plataformas electrónicas do FP referentes aos planos de aplica-
ção das contribuições do Regime de Previdência.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado: 

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça; 

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de Fe-
vereiro de 2019.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

13 de Fevereiro de 2019).

Fundo de Pensões, aos 13 de Fevereiro de 2019.

O Chefe do Departamento do Regime de Previdência, Yuen 
Ka Wai.

(Custo desta publicação $ 3 422,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que Chan Kuan Iok, viúva de Ieong Chong 
Kuong, que foi auxiliar, aposentado, da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, tendo requerido a pensão 
de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se 
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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。

二零一九年二月十五日於退休基金會

行政管理委員會代主席 沙蓮達

（是項刊登費用為 $986.00）

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

決議摘錄

按照三月十一日第14/96/M號法令核准的《澳門金融管理局

通則》第十七條第四款規定，並根據澳門金融管理局行政管理委

員會二零一八年十二月十九日第1021/CA號決議：

1. 由二零一九年一月一日起，澳門金融管理局的各組織單位

相應之專項事務將分配如下：

——行政管理委員會主席陳守信：

貨幣及儲備管理廳、法律事務廳及研究及統計廳。

——行政管理委員會委員伍文湘：

銀行監察廳及內部審計處。

——行政管理委員會委員李可欣：

貨幣發行及財務廳、金融基建及資訊廳及行政管理委員會

輔助處。

——行政管理委員會委員黃立峰：

保險監察廳及行政人事管理處。

——行政管理委員會委員黃善文：

金融發展廳。

2. 根據三月十一日第14/96/M號法令核准的《澳門金融管理

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 ha-
vendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 15 de Fevereiro de 2019.

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

(Custo desta publicação $ 986,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Extracto de deliberação

Ao abrigo e nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do Estatuto da 
Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 14/96/M, de 11 de Março, e tendo presente a Deliberação do 
Conselho de Administração n.º 1021/CA, de 19 de Dezembro 
de 2018:

1. A partir de 1 de Janeiro de 2019, os pelouros correspon-
dentes às unidades orgânicas da Autoridade Monetária de 
Macau são atribuídos na seguinte forma:

— Chan Sau San Presidente do Conselho de Administração:

Departamento para Assuntos Monetários e Gestão das Re-
servas (DMR), Departamento Jurídico (DAJ) e Departamento 
de Estudos e Estatísticas (DEE).

— Ng Man Seong, Administradora do Conselho de Admi-
nistração:

Departamento de Supervisão Bancária (DSB) e Divisão de 
Auditoria Interna (DAI).

— Lei Ho Ian, Administradora do Conselho de Administra-
ção:

Departamento de Emissão Monetária e Financeiro (DEF), 
Departamento de Infraestrutura Financeira e de Tecnologia 
de Informação (DIT) e Divisão de Apoio ao Conselho de Ad-
ministração (DAP).

— Vong Lap Fong, Administrador do Conselho de Adminis-
tração:

Departamento de Supervisão de Seguros (DSG) e Divisão 
de Administração e Gestão dos Recursos Humanos (DAR).

— Vong Sin Man, Administrador do Conselho de Adminis-
tração:

Departamento de Desenvolvimento Financeiro (DDF).

2. Ao abrigo do estabelecido no n.º 5 do artigo 17.º do Estatuto 
da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
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局通則》第十七條第五款的規定，專項事務的交予亦附帶相應於

該事務權限之權力之授予。

3. 授予行政管理委員會各成員，以澳門金融管理局名義簽

署在相應專項事務範圍內訂立所需合同的權限。

4. 在不妨礙上款規定的情況下，當行政管理委員會決議，以

及根據第8/2011號法律《財政儲備法律制度》第九條的規範而作

出的行為及訂立的合同，須由行政管理委員會主席或其法定代

任人與其餘任何一名委員共同簽署。

5. 上述授權不妨礙行政管理委員會的監管權和收回權。

6. 追認各行政管理委員會成員於二零一九年一月一日至在

《澳門特別行政區公報》上刊登本通告日期間之所有行為。

二零一九年二月十二日於澳門金融管理局

行政管理委員會：

主席：陳守信

（是項刊登費用為 $3,195.00）

-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a atribuição de um pelouro 
envolve a delegação dos poderes correspondentes à competên-
cia desse pelouro.

3. São delegados poderes nos membros do Conselho de Ad-
ministração para assinarem os contratos considerados necessá-
rios, dentro dos limites legais, no âmbito dos correspondentes 
pelouros.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as delibe-
rações, os actos e os contratos a celebrar pelo Conselho de 
Administração nos termos do previsto no artigo 9.º do Regime 
Jurídico da Reserva Financeira, aprovado pela Lei n.º 8/2011 
devem ser assinados, conjuntamente, pelo presidente do Con-
selho de Administração ou pelo seu substituto legal e por um 
dos restantes membros deste órgão colegial.

5. A presente delegação de poderes não prejudica o exercício 
pelo Conselho de Administração dos poderes de superinten-
dência e avocação.

6. São ratificados todos os actos praticados pelos membros 
do Conselho de Administração, desde 1 de Janeiro de 2019 até 
à data da publicação do presente aviso no Boletim Oficial.

Autoridade Monetária de Macau, aos 12 de Fevereiro de 2019.

O Conselho de Administração: 

O Presidente, Chan Sau San.

(Custo desta publicação $ 3 195,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Anúncios

Concurso Público n.º 3/2019/DSFSM

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 1 de Fevereiro de 2019, se 
encontra aberto o concurso público para a aquisição de «Sapatos 
pretos».

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-
gos 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 sujei-
tos 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 supra-
citado, ou pela navegação na página electrónica acima men-
cionada, 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 26 de Março de 2019. Além da en-
trega 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 $63 000,00 (sessenta e três mil patacas). A respec-
tiva caução deve ser prestada por garantia bancária, ou em nu-
merário, ordem de caixa ou cheque do Banco Nacional Ultra-
marino (BNU) (sendo os últimos dois em nome da DSFSM). 
Caso seja prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque 
do BNU, os concorrentes devem efectuar a prestação perti-
nente 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 27 de Março de 
2019. 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 carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 28 de Fevereiro de 2019.

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

公 告

第3/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一九年二月一日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「黑色皮鞋」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。

標書必須於二零一九年三月二十六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$63,000.00

（澳門幣陸萬叁仟元整）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。

開標日期為二零一九年三月二十七日上午十時三十分，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

式於二零一九年二月二十八日前遞交到澳門保安部隊事務局總

辦事處。



2786 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2019 年 2 月 20 日

二零一九年二月十二日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,752.00）

第4/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一九年二月八日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「潛水裝備」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。

標書必須於二零一九年三月二十七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$28,000.00

（澳門幣貳萬捌仟元整）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。

開標日期為二零一九年三月二十八日上午十時三十分，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

式於二零一九年三月一日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

處。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Fevereiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

Concurso Público n.º 4/2019/DSFSM

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 8 de Fevereiro de 2019, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipa-
mentos de mergulho». 

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-
gos 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 sujei-
tos 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 supra-
citado, ou pela navegação na página electrónica acima men-
cionada, 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 27 de Março de 2019. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória prestada, no valor de $ 28 000,00 
(vinte e oito 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 últi-
mos dois em nome da DSFSM). Caso seja prestada em numerá-
rio, 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 re-
cibo 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 28 de Março de 
2019. 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 carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 1 de Março de 2019.
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二零一九年二月十二日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第5/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一九年二月八日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「消防裝備」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。

標書必須於二零一九年四月二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$70,000.00（澳

門幣柒萬元整）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。

開標日期為二零一九年四月三日上午十時三十分，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

式於二零一九年三月七日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

處。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Fevereiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso Público n.º 5/2019/DSFSM

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 8 de Fevereiro de 2019, se en-
contra aberto o concurso público para a aquisição de «Equipa-
mento contra incêndio». 

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 sujei-
tos 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 supra-
citado, ou pela navegação na página electrónica acima men-
cionada, 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 2 de Abril de 2019. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso 
e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documen-
to comprovativo da caução provisória prestada, no valor de 
$70 000,00 (setenta 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 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 Adminis-
tração 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 resolu-
tivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 3 de Abril de 2019. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas a fim de escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 7 de Março de 2019.
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二零一九年二月十二日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

第6/2019/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零一九年二月八日的批示，澳門保安部隊

事務局為取得「車輛」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。

標書必須於二零一九年四月一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$40,000.00（澳

門幣肆萬元整）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。

開標日期為二零一九年四月二日上午十時三十分，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

式於二零一九年三月六日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

處。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Fevereiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Concurso Público n.º 6/2019/DSFSM

A Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 
faz público que, de acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Se-
cretário para a Segurança, de 8 de Fevereiro de 2019, se encon-
tra aberto o concurso público para a aquisição de «Veículos». 

O respectivo programa do concurso e o caderno de encar-
gos 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 sujei-
tos 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 supra-
citado, ou pela navegação na página electrónica acima men-
cionada, 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 1 de Abril de 2019. Além da entrega dos 
documentos estipulados no respectivo programa do concurso e 
no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento com-
provativo da caução provisória prestada, no valor de $40 000,00 
(quarenta 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 últi-
mos dois em nome da DSFSM). Caso seja prestada em numerá-
rio, 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 bancá-
ria, esta não pode ser sujeita a condição ou termo resolutivo.

A abertura das propostas realizar-se-á na Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos 
Quartéis, Macau, às 10,30 horas do dia 2 de Abril de 2019. Os 
concorrentes ou seus representantes legais deverão estar pre-
sentes ao acto público de abertura de propostas a fim de escla-
recer as eventuais dúvidas relativas aos documentos entregues 
para o presente concurso ou apresentar reclamação quando 
necessário.

Os esclarecimentos respeitantes aos requisitos das carac-
terísticas técnicas do presente concurso público devem ser 
solicitados por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta 
DSFSM, até ao dia 6 de Março de 2019.
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二零一九年二月十二日於澳門保安部隊事務局

局長 郭鳳美

（是項刊登費用為 $2,480.00）

治 安 警 察 局

通 告

按照保安司司長於二零一九年一月十一日所作之批示，由本

通告刊登於《澳門特別行政區公報》之翌日起計算十日內，開考

普通職程及音樂職程之副警長升級課程之錄取考試，以填補編

制內普通職程五十個及音樂職程兩個之空缺。

根據第81/2005號保安司司長批示，核准為副警長錄取考試

而設的特定計算公式。為效力起見，根據現行《澳門保安部隊軍

事化人員通則》第一百六十七條第一款之內容，有關列作是次投

考升級課程而需評估的甄選因素，以二零一九年三月四日為截止

計算日。

是次升級課程有效期為一年，自該課程完結公佈總成績日

起計算。

二零一九年一月二十一日於治安警察局

局長 梁文昌警務總監

（是項刊登費用為 $1,337.00）

懲 教 管 理 局

公 告

為填補懲教管理局人員編制內獄警隊伍職程第一職階副警

長二十缺，經於二零一八年十月三十一日第四十四期第二組《澳

門特別行政區公報》內刊登公告，且於懲教管理局內張貼以考核

方式進行限制性晉升開考，填補人員編制內獄警隊伍職程第一

職階副警長二十缺的開考通告。

根據現行第14/2016號行政法規第三十五條第三款的規定公

佈，體能測試成績名單於本公告公佈之日起張貼於澳門路環竹

灣馬路聖方濟各街懲教管理局行政樓地下告示板，並同時上載

於懲教管理局網頁，以供查閱。

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Fevereiro de 2019.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 
11 de Janeiro de 2019, encontra-se aberto o concurso de admissão 
ao curso de promoção a subchefe da carreira ordinária e da 
carreira de músico, com vista ao preenchimento de cinquenta 
vagas da carreira ordinária e duas vagas da carreira de músico, 
pelo prazo de dez dias, a contar do dia seguinte à publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2005, 
é aprovada a fórmula específica de cálculo para o concurso de 
admissão ao posto de subchefe. Para os devidos efeitos, o prazo 
de contagem dos factores de selecção a apreciar no âmbito deste 
concurso, nos termos do n.º 1 do artigo 167.º do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, termina no 
dia 4 de Março de 2019.

A validade do presente curso de promoção é de um ano, 
contada a partir do dia da publicação da classificação final no 
termo do respectivo curso.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 21 de Janeiro de 
2019.

O Comandante, Leong Man Cheong, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Anúncio

Do concurso de acesso, de prestação de provas, condiciona-
do, para o preenchimento de vinte vagas de subchefe, 1.º esca-
lão, da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
anúncio publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 31 de Outubro de 2018, e 
aviso afixado nesta Direcção de Serviços.

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, vigente, para efeitos de consulta, 
encontra-se afixada a lista classificativa das provas de aptidão 
física, a partir da data da publicação do presente anúncio, no 
placar colocado no rés-do-chão do Edifício Administrativo da 
Direcção dos Serviços Correccionais, sito na Rua de S. Fran-
cisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, e disponibilizada na página 
electrónica da DSC.
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根據現行第14/2016號行政法規第三十六條第一款及第二款

之規定，被淘汰及被除名的投考人可自本公告公佈之翌日起計十

個工作日內，向許可開考的實體提起上訴。

二零一九年二月十二日於懲教管理局

典試委員會主席 梁敏華

（是項刊登費用為 $1,462.00）

消 防 局

通 告

根據保安司司長於二零一九年一月三十一日之批示所核准，

關於開設升級課程考試，以填補消防局人員編制基礎職程中之8

個副消防區長空缺，由本通告刊登於《澳門特別行政區公報》之

翌日起計，十天期限內，接受報名投考。

應考人的總評分是根據第81/2005號保安司司長批示核准的

特定公式計算及該升級課程的有效期為自升級課程之最後評核

名單公布日起計，為期一年。

二零一九年二月十二日於消防局

代局長 鄒家昌副消防總監

（是項刊登費用為 $1,065.00）

衛 生 局

名 單

為填補衛生局編制內診療技術員職程第一職階首席顧問

診療技術員（藥劑職務範疇）六缺，經二零一八年四月十一日第

十五期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以考核方式進行限制

性晉級開考公告。現公佈投考人的最後成績如下：

合格投考人：

 姓名 分

鄭筱明 ............................................................................. 57.10

根據第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級

培訓》第三十六條規定，投考人可自本成績名單之公告於《澳門

Paralelamente, ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 36.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, os candida-
tos excluídos podem recorrer da exclusão no prazo de dez dias 
úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação do presente 
anúncio, para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 12 de Fevereiro de 
2019.

A Presidente do júri, Leung Man Wa.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Aviso

Autorizado por despacho do Secretário para a Segurança, de 
31 de Janeiro de 2019, encontra-se aberto o concurso ao curso 
de promoção para o preenchimento de oito vagas de subchefe, 
existentes na carreira de base do quadro do pessoal do Corpo 
de Bombeiros, pelo prazo de dez dias, a contar do dia seguinte 
ao da data da publicação do presente aviso no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau, bem como 
das que vierem a ocorrer.

A classificação final dos concorrentes é a resultante da apli-
cação de fórmula específica aprovada por Despacho do Secre-
tário para a Segurança n.º 81/2005, e o prazo de validade do 
respectivo curso de promoção é um ano, contado a partir do 
dia da publicação da classificação final do curso.

Corpo de Bombeiros, aos 12 de Fevereiro de 2019.

O Comandante, substituto, Chao Ka Cheong, chefe-mor adjunto.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, con-
dicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 
seis lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 
principal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica, do quadro do pessoal 
dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 15, II 
Série, de 11 de Abril de 2018:

Candidato aprovado:

 Nome valores

Cheang Sio Meng ................................................................57,10

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), o candidato 
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特別行政區公報》公佈之日起計十個工作日內，就成績名單向許

可開考的實體提起上訴。

（經二零一九年一月十四日社會文化司司長的批示認可）

二零一九年一月四日於衛生局

典試委員會：

主席：醫院行政廳廳長 吳國良

正選委員：藥劑事務處處長 趙穎

  藥物監測暨管理處處長 李世恩

（是項刊登費用為 $1,779.00）

公 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階首席高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治

療）兩缺，經二零一八年十二月二十七日第五十二期《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》第二十六條第二款的規定公

佈，投考人臨時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。

根據上述行政法規第二十六條第四款的規定，該名單被視作

確定名單。

二零一九年二月十一日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,144.00）

第1/P/19號公開招標

根據社會文化司司長於二零一九年一月三十一日作出的批

示，為取得《向仁伯爵綜合醫院提供空調系統維修保養服務》進

行公開招標。有意投標者可自二零一九年二月二十日起，於辦公

日上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

pode interpor recurso da lista classificativa no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da publicação do anúncio da presente 
lista classificativa no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, para a entidade que autorizou a abertura 
do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Janeiro de 2019).

Serviços de Saúde, aos 4 de Janeiro de 2019.

O Júri:

Presidente: Ng Kuok Leong, chefe do Departamento de 
Administração Hospitalar.

Vogais efectivos: Chio Weng, chefe da Divisão de Farmácia; e

Lei Sai Ian, chefe da Divisão de Farmacovigilância e Farma-
coeconomia.

(Custo desta publicação $ 1 779,00)

Anúncios

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 Administra-
tivo 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 provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condi-
cionado, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, área 
funcional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico 
superior de saúde, providos em regime de contrato administra-
tivo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 27 de Dezembro de 2018.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 11 de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Concurso Público n.º 1/P/19

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Janeiro de 
2019, se encontra aberto o concurso público para a «Prestação 
de serviços de manutenção e de reparação dos sistemas de ar-
-condicionado do Centro Hospitalar Conde de São Januário», 
cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-
tram à disposição dos interessados desde o dia 20 de Fevereiro 
de 2019, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
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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，並繳付澳門幣伍拾柒元整（$57.00）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。

有意投標者應於二零一九年二月二十二日下午三時正，前往

仁伯爵綜合醫院“設施暨設備廳”集合，以便實地視察本次招標

標的服務設施。

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二零一九年三月二十五日下午五時

四十五分。

開標將於二零一九年三月二十六日上午十時正在位於澳門加

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

壹拾柒萬元整（$170,000.00），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。

二零一九年二月十四日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $2,005.00）

（開考編號：01518/01-IS）

為錄取六名學員參加衛生局二等衛生督察的特別培訓，完

成培訓後，聘用培訓成績名單排列前六名的合格衛生督察學員

擔任衛生局人員編制內衛生督察職程第一職階二等衛生督察職

級的職務，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。

二零一九年二月十五日於衛生局

局長 李展潤

（是項刊登費用為 $1,065.00）

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 
$57,00 (cinquenta e sete patacas), a título de custo das respecti-
vas 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).

Os concorrentes do presente concurso devem estar presentes 
no Departamento de Instalações e Equipamentos do Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, no dia 22 de Fevereiro de 
2019, às 15,00 horas, para efeitos de visita às instalações a que 
se destina à prestação de serviços objecto deste concurso.

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral 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 25 de Março de 2019.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 26 de Março 
de 2019, 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 cau-
ção provisória no valor de $170 000,00 (cento e setenta mil 
patacas) a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em 
numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Ser-
viços ou através de garantia bancária/seguro-caução de valor 
equivalente.

Serviços de Saúde, aos 14 de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

(Ref. do Concurso n.º 01518/01-IS)

Nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
encontra-se 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 classificativa da prova 
de conhecimentos dos candidatos ao concurso externo, de 
prestação de provas, para admissão de seis formandos à for-
mação específica de inspector sanitário de 2.ª classe; após a 
conclusão da formação, os primeiros seis formandos aprovados 
na lista classificativa serão providos, na categoria de inspector 
sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de inspector sani-
tário 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 15 de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)
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通 告

為填補衛生局以行政任用合同制度任用的高級衛生技術員

職程第一職階首席高級衛生技術員（康復職務範疇——物理治

療）兩缺，經二零一八年十二月二十七日第五十二期《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》第二十六條第四款及第二十七

條第三款的規定公佈，知識考試的舉行地點、日期及時間已張貼

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。

二零一九年二月十一日於衛生局

代局長 鄭成業

（是項刊登費用為 $1,065.00）

文 化 局

通 告

茲公佈，在為填補文化局以行政任用合同任用的中文寫作傳

意範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員一個職缺以及

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，本局定於二零一九年三月六日由上午十一時至下

午五時四十五分及二零一九年三月七日由下午三時至下午五時

三十分為參加專業能力評估程序的准考人舉行甄選面試，時間

為十五分鐘，考試地點為澳門南灣大馬路517號南通商業大廈19

樓（文化局文博廳會議室）。

參加甄選面試的准考人的日期及時間安排，以及《准考人須

知》，將於二零一九年二月二十日張貼於澳門塔石廣場文化局大

樓。准考人可於辦公時間（週一至週四，上午九時至下午一時、下

午二時三十分至下午五時四十五分；週五，上午九時至下午一時、

Aviso

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º e 
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, 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), o local, data e hora da realização da 
prova de conhecimentos ao concurso de acesso, condicionado, 
de prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 
de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, área funcional 
de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico superior 
de saúde, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio publi-
cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 52, II Série, de 27 de Dezembro de 2018.

Serviços de Saúde, aos 11 de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

INSTITUTO CULTURAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos à etapa 
de avaliação de competências profissionais do Instituto Cultu-
ral 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 um lugar vago 
em regime de contrato administrativo de provimento, e dos 
que vierem a verificar-se no prazo de dois anos, neste Instituto, 
na categoria de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de comunicação escrita em 
língua chinesa, indicado no aviso onde constam os Serviços in-
teressados no preenchimento do lugar posto a concurso, publi-
cado 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 duração de 15 minutos, terá lu-
gar a 6 de Março de 2019, no período das 11,00 às 17,45 horas e 
7 de Março de 2019, no período das 15,00 às 17,30 horas, e será 
realizada no seguinte local: Avenida da Praia Grande, n.º 517, 
Edifício Comercial Nam Tung, 19.º andar, Macau (sala de reu-
nião do Departamento de Museus do Instituto Cultural).

Informação sobre a data e hora a que os candidatos admi-
tidos se devem apresentar para a realização da entrevista de 
selecção, bem como as «Instruções para os candidatos admiti-
dos», serão afixadas no dia 20 de Fevereiro de 2019, na sede do 
Instituto Cultural, sita na Praça do Tap Siac, Edifício do Insti-
tuto Cultural, Macau, podendo ser consultadas no local indi-
cado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 
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下午二時三十分至下午五時三十分）到上述地點查閱，亦可在

本局網頁（http://www.icm.gov.mo）及行政公職局網頁（http://

www.safp.gov.mo）查閱。

二零一九年二月十四日於文化局

局長 穆欣欣

（是項刊登費用為 $1,972.00）

旅 遊 局

公 告

澳門特別行政區政府旅遊局公佈，根據社會文化司司長於二

零一九年二月四日作出的批示，現“為2019年「星級旅遊服務認

可計劃」餐飲界別及旅行社界別提供評審執行工作服務”之判給

作公開招標。

1. 是項服務提供的招標實體：旅遊局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 服務目的：為2019年「星級旅遊服務認可計劃」餐飲界別

及旅行社界別提供評審執行工作服務。

4. 價格上限：服務總價格上限為$3,500,000.00（澳門幣叁佰

伍拾萬元正）。

5. 執行期限：遵照承投規則內所列明的期限。

6. 投標書的有效期：不少於九十天的報價有效日期（自開標

儀式日起計）。

7. 臨時保證金：臨時保證金金額$70,000.00（澳門幣柒萬

元正），遞交方式：1）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2）銀行

擔保。

8. 確定保證金：確定保證金金額相當於判給總價格的百分

之四（4%）。

9. 查閱及取得卷宗副本之地點、日期及時間：自本公告刊登

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，或繳

entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas 
e sexta-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e 
as 17,30 horas), e disponibilizadas na página electrónica deste 
Instituto (http://www.icm.gov.mo) e dos SAFP (http://www.
safp.gov.mo).

Instituto Cultural, aos 14 de Fevereiro de 2019.

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 972,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Anúncio

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 4 de Fevereiro de 2019, se encontra aberto 
o concurso público para adjudicação da «Prestação do serviço 
de avaliação do “Programa de avaliação de Serviços Turísticos 
de Qualidade” de 2019 para o sector de restauração e o sector 
das agências de viagens».

1. Entidade que põe a prestação de serviços a concurso : Di-
recção dos Serviços de Turismo.

2. Modalidade do concurso:  concurso público.

3. Objecto dos serviços: avaliação do «Programa de avalia-
ção de Serviços Turísticos de Qualidade» de 2019 para o sector 
de restauração e o sector das agências de viagens.

4. Preço limite máximo: o limite máximo do valor global da 
prestação deste serviço é de $3 500 000,00 (três milhões e qui-
nhentas mil patacas).

5. Prazo de execução: obedecer às datas constantes do cader-
no de encargos.

6. Prazo de validade das propostas de execução: o prazo de 
validade proposto, não devendo contudo, ser inferior a 90 dias (a 
contar do dia do acto de abertura das propostas).

7. Caução provisória: a caução provisória no valor de $70 000,00 
(setenta mil patacas) poderá ser prestada por 1) depósito em nume-
rário, em ordem de caixa ou em cheque visado entregue à ordem da 
Direcção dos Serviços de Turismo; ou 2) mediante garantia bancária. 

8. Caução definitiva: a caução definitiva será de valor corres-
pondente a quatro (4) por cento do preço global da respectiva 
adjudicação.

9. Local, dias, horário para a obtenção da cópia e exame 
do processo do concurso: desde a data da publicação do pre-
sente 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, sito em Macau, 
na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 335-341, Edifício 
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付$200.00（澳門幣貳佰元整）文件費以取得有關招標卷宗，包

括招標方案和承投規則，亦可透過旅遊局網頁（http://industry.

macaotourism.gov.mo）內免費下載。

10. 解釋會之地點、日期及時間：投標人可以於2019年2月28

日下午3時，出席於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈5樓

0511室舉行的解答有關本公開招標疑問的解釋會。

11. 提交投標書之地點、日期及時限：投標人須在2019年3月

13日下午5時截標日期前，於辦公時間內將投標書提交予澳門宋

玉生廣場335-341號獲多利大廈12樓旅遊局接待處櫃檯。

12. 開標儀式之地點、日期及時間：開標儀式將於2019年3月

14日上午10時於澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈5樓0511

室舉行。

根據七月六日第63/85/M號法令第二十七條規定，投標人或

其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。

13. 延期：倘因颱風或不可抗力之原因而停止辦公，則原定

的解釋會日期及時間、截標期限、開標日期及時間順延至緊接的

第一個工作日之同一時間。

14. 標書的評標準則：

標準 所佔比重

服務方案 50%

總價格 30%

人力資源及專業資格 10%

投標人經驗 10%

二零一九年二月十四日於旅遊局

局長 文綺華

（是項刊登費用為 $4,450.00）

«Hotline», 12.º andar, e levantar cópias, incluindo o programa 
do concurso e o caderno de encargos, mediante o pagamento 
de $200,00 (duzentas patacas); ou ainda consultar o website da 
Direcção dos Serviços de Turismo (http://industry.macaotou-
rism.gov.mo), e fazer livremente o «download» do mesmo.

10. Local, dias, horário da sessão de esclarecimento de dúvi-
das: os concorrentes poderão comparecer na Sala 0511 Edifício 
«Hot Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 335-341, 
5.º andar, Macau, pelas 15,00 horas do dia 28 de Fevereiro de 
2019, para uma sessão de esclarecimento de dúvidas referentes 
ao presente concurso público.

11. Local, dias e horário limite para entrega das propostas: 
os concorrentes deverão entregar 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, du-
rante o horário normal de expediente e até às 17,00 horas do 
dia 13 de Março de 2019.

12. Local, dias e horário do acto de abertura das propostas: o 
acto de abertura das propostas realizar-se-á na Sala 0511 Edifí-
cio «Hot Line», Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 335-341, 
5.º andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 14 de Março de 2019.  

Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão es-
tar presentes no acto de abertura das propostas para efeitos de 
apresentação de eventuais reclamações e/ou para esclarecimento 
de eventuais dúvidas dos documentos apresentados ao concurso, 
nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Ju-
lho. 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 de abertura das propostas.

13. Adiamento: em caso de encerramento destes Serviços por 
causa de tempestade ou outras causas de força maior, a data e 
hora de sessão de esclarecimento, o termo do prazo de entrega 
das propostas e a data e a hora estabelecidas de abertura de 
propostas serão adiados para o primeiro dia útil imediatamen-
te seguinte, à mesma hora.

14. Critérios de apreciação das propostas:

Critérios de avaliação
Factores de ponderação 

Percentagem

Planeamento do serviço 50%

Preço global 30%

Recursos humanos e qualificações 
profissionais 10%

Experiência do concorrente 10%

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Fevereiro de 
2019.

A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

(Custo desta publicação $ 4 450,00)



2796 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 8 期 —— 2019 年 2 月 20 日

體 育 局

公 告

按照刊登於二零一八年九月二十六日第三十九期《澳門特別

行政區公報》第二組內的通告，本局通過考核方式進行對外開

考，以錄取六名實習人員參加進入高級衛生技術員職程（康復

職務範疇——物理治療）的實習，以便填補體育局人員編制高

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）兩個職缺及以行政任用合同制度填補的兩個

職缺。

根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規

第三十五條第三款的規定，投考人的知識考試（筆試）成績名單

張貼在澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部接待處，並於本

局網頁內公佈。

二零一九年二月十四日於體育局

局長  潘永權

（是項刊登費用為 $1,258.00）

高 等 教 育 局

通 告

根據第10/2017號法律第十五條，以及第18/2018號行政法規

第二十二條第三款及第二十三條的規定，本人於二零一九年二月

十三日作出批示，現公佈以下已登記的高等教育課程：

課程名稱：工商管理學士學位課程

高等院校（及學術單位，如適用）名稱：澳門管理學院

課程所頒授的學位、文憑或證書：學士學位

登記編號：IG-A04-L41-1219B-03 

課程的基本資料：

——本課程經第12/2019號社會文化司司長批示核准。

——本課程的概況、學術與教學編排和學習計劃載於第

12/2019號社會文化司司長批示及其附件。

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Avisam-se os candidatos ao concurso externo, de prestação 
de provas, para a admissão de seis lugares de estagiários ao 
estágio para ingresso na carreira de técnico superior de saúde, 
área funcional de reabilitação — fisioterapia, para o preenchi-
mento de dois lugares vagos no quadro, e dois lugares vagos em 
regime de contrato administrativo de provimento, 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 Instituto do Desporto, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 39, II Série, de 26 de Setembro de 2018.

A lista classificativa da prova de conhecimentos (prova es-
crita) dos candidatos encontra-se afixada, para consulta, na 
sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, e publicada no sítio da internet 
deste Instituto, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017.

Instituto do Desporto, aos 14 de Fevereiro de 2019.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO SUPERIOR

Avisos

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o ar-
tigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 que, por 
meu despacho de 13 de Fevereiro de 2019, foi registado o curso 
do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Gestão de 
Empresas

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Instituto de Gestão de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
licenciado

N.º de registo: IG-A04-L41-1219B-03

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura n.º 12/2019.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagógi-
ca e o plano de estudos do curso são os que constam do Despa-
cho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 12/2019 
e dos seus anexos.
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二零一九年二月十三日於高等教育局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $1,575.00）

按照社會文化司司長於二零一八年十一月二十三日的批示，

以及根據經第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》、經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律

《公共部門勞動合同制度》的規定，高等教育局以對外開考進行

統一管理制度的專業或職務能力評估開考，以行政任用合同制

度填補輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機壹個職缺，以

及填補開考有效期屆滿前此部門出現的職缺。

1. 有效期

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填

補同一部門及同一職程出現的職缺。

2. 報考條件

凡在報考期限屆滿前具備小學畢業學歷，持有輕型汽車駕

駛執照，且具有三年駕駛輕型汽車的工作經驗及符合現行法律

規定的擔任公職的一般及特別要件，特別是：澳門特別行政區永

久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全，並符合下

列者，均可報考本開考：

2.1 在第001-2018-EP-01號統一管理制度的綜合能力評估

開考（開考通告刊登於二零一八年三月二十八日《澳門特別行

政區公報》，旨在確定可成為要求具有小學畢業學歷程度的職

程——勤雜人員、技術工人、郵差、重型車輛司機及輕型車輛司

機的專業或職務能力評估開考投考人的“合格”人士）中評為合

格投考人；或

2.2 在第003-2016-AUX-01號統一管理開考綜合能力評估

程序（開考通告刊登於二零一六年十二月二十八日《澳門特別行

政區公報》，以填補公共部門第一職階勤雜人員職缺）中，或在

第002-2016-AT-01號統一管理開考綜合能力評估程序（開考通

告刊登於二零一六年十二月二十八日《澳門特別行政區公報》，

以填補公共部門第一職階二等技術輔導員職缺）中，或在第001-

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 13 de Feve-
reiro de 2019.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 de Novembro de 2018, e 
nos termos definidos no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações introdu-
zidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, na Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, e na 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», se acha aberto o concurso de avaliação de competên-
cias profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para preenchimento de um lugar vago, em regime de 
contrato administrativo de provimento, de motorista de ligeiros, 
1.º escalão, da carreira de motorista de ligeiros, da Direcção dos 
Serviços do Ensino Superior, e dos que vierem a verificar-se neste 
Serviço até ao termo da validade do concurso:

1. Validade 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final, para provimento de luga-
res vagos que venham a verificar-se neste Serviço e na mesma 
carreira. 

2. Condições de candidatura 

Podem candidatar-se ao presente concurso os candidatos que 
estejam habilitados com o ensino primário, titulares da carta 
de condução de automóveis ligeiros, com 3 anos de experiên-
cia profissional na condução de ligeiros e os demais requisitos 
gerais e especiais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau, 
maioridade, capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo de apresentação de candidatura, e:

2.1 Tenham sido aprovados no concurso de avaliação de 
competências integradas do regime de gestão uniformizada 
n.º 001-2018-EP-01, publicado por aviso de 28 de Março de 
2018, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau, aberto para as carreiras que tenham como requisitos 
habilitacionais o ensino primário — auxiliar, operário qualifi-
cado, distribuidor postal, motorista de pesados e motorista de 
ligeiros, conforme a lista classificativa; ou

2.2 Tenham sido aprovados na etapa de avaliação de compe-
tências integradas do concurso de gestão uniformizada 
n.º 003-2016-AUX-01, publicado por aviso de 28 de Dezembro 
de 2016, no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, aberto para o preenchimento de lugares vagos de 
auxiliar, 1.º escalão, dos serviços públicos, ou do Concurso de 
Gestão Uniformizada n.º 002-2016-AT-01, publicado por aviso 
de 28 de Dezembro de 2016, no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, aberto para o preenchimento de 
lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, dos serviços 
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2016-TS-01號統一管理開考綜合能力評估程序（開考通告刊登

於二零一六年十月十九日《澳門特別行政區公報》，以填補公共

部門第一職階二等高級技術員職缺）中評為合格投考人，或在該

等成績名單中獲豁免有關開考；或

2 .3 於開考之日，符合經第23/2017號行政法規修改的第

14/2016號行政法規第十二條第三款（一）至（五）項規定的條

件。

3. 報考方式及期限

3.1 報考期限為二十日，自本通告在《澳門特別行政區公報》

公佈後緊接的第一個工作日起計。

3.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行

政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》，

並附同報考要件的證明文件。

3.2.1 紙張方式

經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投

考人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間（週

一至週四，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五時

四十五分；週五，上午九時至下午一時，下午二時三十分至下午五

時三十分）親身到澳門羅理基博士大馬路614A-640號龍成大廈

七樓高等教育局提交。

3.2.2 電子方式

投考人須在報考期限內，於統一管理制度的電子報考服務平

台（可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公

共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台），填寫及提交所提

供的《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。

電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。

4. 報考須提交的文件

4.1 與公職無聯繫的投考人須提交：

a）身份證明文件副本；

b）本通告要求的學歷證明文件副本；

públicos, ou do Concurso de Gestão Uniformizada n.º 001-2016-TS-
01, publicado por aviso de 19 de Outubro de 2016, no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, aberto 
para o preenchimento de lugares de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, dos serviços públicos ou os que desses concursos fo-
ram dispensados, conforme as listas classificativas; ou

2.3 Se encontrem, à data da abertura do concurso, nas si-
tuações previstas nas alíneas 1) a 5) do n.º 3 do artigo 12.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017.

3. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

3.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de vinte 
dias, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

3.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresenta-
ção de requerimento, em formulário «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais», aprovada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 264/2017, em suporte de papel ou em suporte electrónico, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura.

3.2.1 Em suporte de papel

A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Compe-
tências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato, 
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por qualquer 
outra pessoa, sem necessidade de procuração, dentro do prazo 
de apresentação de candidaturas e no horário de expediente 
(segunda a quinta-feira entre as 09,00 e as 13,00 horas e entre 
as 14,30 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 09,00 e as 13,00 
horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), na Direcção dos Servi-
ços do Ensino Superior, sito no Edif. Long Cheng, Avenida do 
Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, 7.º andar — Macau.

3.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado 
através da plataforma de apresentação de candidaturas ao re-
gime de gestão uniformizada dentro do prazo de apresentação 
de candidaturas. O acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM».

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

4. Documentos a apresentar na candidatura 

4.1 Candidatos não vinculados à função pública:

a) Cópia do documento de identificação;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;
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c）有效駕駛執照副本；

d）三年駕駛輕型汽車工作經驗的證明文件，工作經驗須以

取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明；在經適當說明理

由的例外情況下，按情況而定，可由典試委員會決定接納其他適

合的證明文件；

e）經投考人簽署的以第264/2017號行政長官批示核准的

《開考履歷表》，須附同相關證明文件副本。

4.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

第4.1點a）、b）、c）、d）及e）項所指的文件以及由所屬部門

發出的個人資料紀錄。

如第4.1點a）、b）、c）及d）項所指文件及個人資料紀錄在其

個人檔案已存有，則無須提交，但須於報考時明確聲明該事實。

4.3 如投考人無提交第4.1點a）、b）、c）、d）及e）項所指的

文件、或倘要求的個人資料紀錄，投考人應在臨時名單所指期限

內補交所欠文件，否則除名。

4.4 第4.1點a）、b）、c）及d）項所指文件的副本可以是普通

副本或經認證的副本。

4.5 報考時，投考人應指明考試時擬使用中文或葡文作答。

4.6 上指專用格式的《專業或職務能力評估開考報名表》及

《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到該局購買。

5. 職務內容

穿着制服駕駛輕型車輛載運乘客，顧及旅程的安全和舒適；

駕駛載客量至九座位的客貨車，運送因公務外出的人員到獲預

先通知的目的地：啟動車輛、操控方向盤、接合變速器、剎車、

把行車時所需的燈亮起；注意街道情況、調節速度、顧及車輛的

馬力和性能、汽車和行人的流通、交通和警察的訊號以作有必要

的各項操作；遵守道路法典的規定；協助乘客上落車以及裝卸行

李或所運載的其他貨物；確保汽車的良好運作和日常保養，即洗

刷、清潔及檢查燃料、潤滑油和水；有需要時更換輪胎；定期把

c) Cópia da carta de condução válida;

d) Documento comprovativo de três anos de experiência 
profissional de condução de automóveis ligeiros, emitido pela 
entidade empregadora onde foi obtida podendo, em casos ex-
cepcionais devidamente fundamentados, o júri do concurso, 
consoante o caso, aceitar outro documento comprovativo idó-
neo;

e) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprova-
do pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devida-
mente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia 
dos documentos comprovativos do mencionado. 

4.2 Candidatos vinculados à função pública:

Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar 
os documentos referidos nas alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 
4.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que 
pertencem.

Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensa-
dos da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b), c) e d) do ponto 4.1, bem como do registo biográfico, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo ser declarado expressamente tal facto 
na apresentação da candidatura.

4.3 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas 
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 4.1 ou do registo biográfico 
quando é exigido, o candidato deve apresentar os documentos 
em falta no prazo indicado na lista provisória, sob pena de ex-
clusão.

4.4 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) 
e d) do ponto 4.1 podem ser simples ou autenticadas.

4.5 No requerimento de candidatura, o candidato deve indi-
car a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

4.6 Os formulários próprios acima referidos «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

5. Conteúdo funcional

Conduz, devidamente uniformizado, automóveis ligeiros 
para transporte de passageiros, tendo em atenção a segurança 
e comodidade das viagens; conduz carrinhas com lotação até 
9 lugares, transportando os passageiros em serviço ao local 
de destino, de que previamente se informou: põe o veículo em 
funcionamento, manobra o volante, engrena as mudanças, ac-
ciona o travão, faz os sinais luminosos necessários à circulação; 
mantém atenção ao estado da via, regula a velocidade, procede 
às manobras necessárias, tendo em conta a potência e o estado 
do veículo, a circulação de automóveis e peões, as sinalizações 
de trânsito e dos agentes da polícia; observa, respeita e cum-
pre as regras do código da estrada; auxilia os passageiros na 
subida ou descida do veículo e colabora na carga e descarga 
de bagagens ou outras mercadorias transportadas; assegura o 
bom estado de funcionamento e manutenção diária do veículo, 
designadamente lavagem, limpeza e verificação dos níveis de 
combustível, óleos e água; muda pneus, quando necessário; 
leva o veículo à vistoria periodicamente e à oficina quando ne-
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車送往檢查和到車房作所需的維修；把車停泊在所屬停車場，辦

公時看管停泊的車輛；當有突發事件時，應留在工作崗位，當工

作時發生意外，在有需要時協助警察協調工作；協助文件遞送工

作，並將之送到目的地和遞交予收件人，在一般工作上予以合作，

但明顯屬其他領域的專門工作或不具所需資格的工作除外。

6. 薪俸、權利及福利

第一職階輕型車輛司機之薪俸點為經第4/2017號法律修改

的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二十一內所

載的150點，並享有公職一般制度所規定的權利及福利。

7. 任用形式

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條及

續後條文的規定，以行政任用合同聘用，之前需經六個月的試用

期。

8. 甄選方法

a）第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：

第一階段：筆試，一小時，具淘汰性質；

第二階段：實踐考試，三十分鐘，具淘汰性質；

b）第二項甄選方法——甄選面試，十五分鐘；

c）第三項甄選方法——履歷分析。

9. 甄選方法的目的

知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能

力及/或一般知識或專門知識的水平；

甄選面試——根據職務要求的特點，確定並評估投考人是

否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務；

履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評

核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓，審核其擔任

某一職務的能力。

10. 評分制度

在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。

在淘汰試或最後成績中得分低於50分者，均被淘汰。

cessita reparações; recolhe a viatura no respectivo parque de 
recolha, vigiando-a quando estaciona em serviço; mantém-se 
no seu posto de trabalho quando houver acontecimentos extra-
ordinários que o justifiquem e apoia os agentes da polícia na 
coordenação das operações necessárias quando houver aciden-
tes em serviço; pode colaborar na expedição de documentos, 
transportando-os aos locais de destino e entregando-os aos 
destinatários e colaborar na execução de tarefas genéricas, ex-
ceptuando as que sejam manifestamente típicas de outras áreas 
ou para as quais não possua a necessária qualificação.

6. Vencimento, direitos e regalias

O motorista de ligeiros, 1.º escalão, vence pelo índice 150 
da tabela indiciária, constante no Mapa 21 do Anexo I da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 
e usufrui dos direitos e regalias previstos no regime geral da 
Função Pública.

7. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, nos termos do artigo 4.º e seguintes da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Pú-
blicos», precedido de um período experimental com a duração 
de seis meses. 

8. Métodos de selecção

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, de-
senvolvendo-se em duas fases:

  1.ª fase: Prova escrita, com a duração de 1 hora, com carác-
ter eliminatório;

  2.ª fase: Prova prática, com a duração de 30 minutos, com 
carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção, com a 
duração de 15 minutos;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
bilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho, 
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realiza-
dos e a formação profissional complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.
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11. 最後成績

最後成績是在專業或職務能力評估開考的各項甄選方法中

得分的加權算術平均數，計算方法如下：

知識考試=50%（筆試佔知識考試的50%，實踐考試佔知識

考試的50%）

甄選面試=30%

履歷分析=20%

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第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

三十四條規定的優先條件排序。

13. 公佈名單、公告及通告

臨時名單及確定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局公告欄並上載於行政公職局網

頁http://www.safp.gov.mo/及高等教育局網頁https://www.dses.

gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門

特別行政區公報》公佈。

關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公

佈於《澳門特別行政區公報》，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局公告欄並上載於行政公職

局網頁http://www.safp.gov.mo/及高等教育局網頁https://www.

dses.gov.mo/。

各階段性成績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局公告欄並上載於行政公職局網頁

http://www.safp.gov.mo/及高等教育局網頁https://www.dses.

gov.mo/，上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門

特別行政區公報》公佈。

最後成績名單經認可後，公佈於《澳門特別行政區公報》，

並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及高等教育

局網頁https://www.dses.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1 第3/2007號法律《道路交通法》；

14.2 一般文化常識；

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, da 
seguinte forma:

Provas de conhecimentos = 50% (Prova escrita: 50% da pro-
va de conhecimentos; Prova prática: 50% da prova de conheci-
mentos);

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações intro-
duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

13. Publicitação das listas, anúncios e avisos

As listas provisória e definitiva são afixadas na Direcção dos 
Serviços do Ensino Superior, sito no Edif. Long Cheng, Aveni-
da do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, 7.º andar, Macau, 
bem como disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, 
em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica da Direc-
ção dos Serviços do Ensino Superior, em https://www.dses.gov.
mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de afixação e 
consulta publicados no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

O aviso com indicação do local, data e hora da aplicação dos 
métodos de selecção será publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau e afixado na Direcção 
dos Serviços do Ensino Superior, sito no Edif. Long Cheng, 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, 7.º andar, 
Macau, bem como disponibilizado na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica da 
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, em https://www.
dses.gov.mo/.

As listas classificativas intermédias são afixadas na Direcção 
dos Serviços do Ensino Superior, sito no Edif. Long Cheng, 
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.os 614A-640, 7.º andar, 
Macau, bem como disponibilizadas na página electrónica dos 
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/ e na página electrónica da 
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, em https://www.
dses.gov.mo/, sendo os anúncios com indicação dos locais de 
afixação e consulta publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

A lista classificativa final, após homologação, é publicada no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
e disponibilizada na página electrónica dos SAFP, em http://
www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da Direc-
ção dos Serviços do Ensino Superior, em https://www.dses.gov.
mo/.

14. Programa das provas 

14.1 Lei n.º 3/2007 «Lei do Trânsito Rodoviário»;

14.2 Noções de cultura geral;
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14.3 駕駛輕型車輛知識。

於知識考試的任何階段，投考人均可查閱考試範圍內所列

法例，但不得查閱任何參考書籍或其他資料。

15. 適用法例

本開考受經第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》、經第4/2017號法律

修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法

律《公共部門勞動合同制度》的規定規範。

16. 注意事項

投考人提供的資料僅作招聘之用，所有資料將按照第

8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

17. 典試委員會的組成

專業或職務能力評估開考典試委員會組成如下：

主席：高等教育局特級技術員 馬俊達

正選委員：高等教育局首席技術員 李美芳

     高等教育局首席技術員 洪燕飛

候補委員：高等教育局特級行政技術助理員 胡綺雯

     高等教育局首席行政技術助理員 毛翠雯

二零一九年二月十五日於高等教育局

局長 蘇朝暉

（是項刊登費用為 $14,100.00）

澳 門 大 學

公 告

（公開招標編號：PT/003/2019）

根據社會文化司司長於二零一九年一月三十一日作出之批

示，為澳門大學應用物理及材料工程研究所供應及安裝材料光

學性質測試系統進行公開招標。

14.3 Conhecimentos sobre condução de automóveis ligeiros.

Aos candidatos é permitida a consulta da legislação acima 
referida em qualquer fase das provas de conhecimentos, à 
excepção de quaisquer livros de referência ou outras informa-
ções.

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos». 

16. Observações

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri 

O júri do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais tem a seguinte composição:

Presidente: Ma Chon Tat, técnico especialista da Direcção 
dos Serviços do Ensino Superior.

Vogais efectivos: Lei Mei Fong, técnica principal da Direcção 
dos Serviços do Ensino Superior; e 

Hong In Fei, técnica principal da Direcção dos Serviços do 
Ensino Superior.

Vogais suplentes: Wu I Man, assistente técnica administrati-
va especialista da Direcção dos Serviços do Ensino Superior; e 

Mou Choi Man, assistente técnica administrativa principal 
da Direcção dos Serviços do Ensino Superior.

Direcção dos Serviços do Ensino Superior, aos 15 de 
Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, Sou Chio Fai.

(Custo desta publicação $ 14 100,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/003/2019)

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Janeiro de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de sistemas de caracterização óptica de materiais 
para o Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais 
da Universidade de Macau.
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有意競投者可從二零一九年二月二十日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年二月二十二日上午十一

時正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，

4009室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一九年三月十九日下午五時三十

分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

處，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾肆萬元正（$140,000.00），

臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之本票、銀行擔保

或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年三月二十日上午十時正，在中國澳門

氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

（公開招標編號：PT/005/2019）

根據社會文化司司長於二零一九年二月四日作出之批示，為

澳門大學應用物理及材料工程研究所供應及安裝材料成像系統

進行公開招標。

有意競投者可從二零一九年二月二十日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年二月二十二日下午三時

正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009

室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一九年三月二十五日下午五

時三十分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本

大學採購處，並須繳交臨時保證金澳門幣壹拾壹萬陸仟元正

（$116,000.00），臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」

之本票、銀行擔保或保險擔保繳付。

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 20 de Fevereiro 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 11,00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-
de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 19 de Março de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de cento e quarenta mil 
patacas ($140 000,00), feita em numerário, ou mediante ordem 
de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da 
Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
20 de Março de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

(Concurso Público n.º PT/005/2019)

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Fevereiro de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação dos sistemas de obtenção de imagens de materiais 
para o Instituto de Física Aplicada e Engenharia de Materiais 
da Universidade de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 20 de Fevereiro 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 15,00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-
de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 25 de Março de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de cento e dezasseis 
mil patacas ($116 000,00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.
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開標日期為二零一九年三月二十六日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

（公開招標編號：PT/019/2019）

根據社會文化司司長於二零一九年二月四日作出之批示，為

澳門大學N23科研大樓三樓及四樓應用物理及材料工程研究所

辦公區域供應及安裝家具進行公開招標。

有意競投者可從二零一九年二月二十日起，於辦公日上

午九時至下午一時及下午二時三十分至五時三十分前往中國

澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4012室採購

處，取得《招標方案》和《承投規則》，每份為澳門幣壹佰元正

（$100.00）。

為了解競投標的之詳情，各競投者可最多派出兩名人員出席

有關講解會。講解會將安排於二零一九年二月二十二日上午十時

正在中國澳門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009

室舉行。

截止遞交投標書日期為二零一九年三月二十日下午五時三十

分正。競投者或其代表，請將有關標書及文件遞交至本大學採購

處，並須繳交臨時保證金澳門幣貳萬貳仟元正（$22,000.00），

臨時保證金得透過現金或抬頭為「澳門大學」之本票、銀行擔保

或保險擔保繳付。

開標日期為二零一九年三月二十一日上午十時正，在中國澳

門氹仔大學大馬路澳門大學，N6行政樓四樓，4009室舉行。

二零一九年二月十三日於澳門大學

代校長 倪明選

（是項刊登費用為 $5,007.00）

體 育 基 金

名 單

為履行關於給予私人及私立機構的財政資助的八月二十六

日第54/GM/97號批示，體育基金現公佈二零一八年第四季度的

資助表——補充資料：

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
26 de Março de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 
Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China.

(Concurso Público n.º PT/019/2019)

De acordo com o despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 4 de Fevereiro de 2019, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de mobílias nas áreas de gabinetes do Instituto de 
Física Aplicada e Engenharia de Materiais, localizadas nos 
3.º e 4.º andares do Edifício de Investigação Científica N23 da 
Universidade de Macau.

O programa do concurso e o caderno de encargos, fornecidos 
ao preço de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontram-se 
à disposição dos interessados, a partir do dia 20 de Fevereiro 
de 2019, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China.

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 
máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento. A 
sessão de esclarecimento decorrerá às 10,00 horas do dia 22 de 
Fevereiro de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Adminis-
trativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Universida-
de, Taipa, Macau, China.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 20 de Março de 2019. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de vinte e duas mil pa-
tacas ($22 000,00), feita em numerário, ou mediante ordem de 
caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor da Uni-
versidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
21 de Março de 2019, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 13 de Fevereiro de 2019.

O Reitor, substituto, Lionel Ming-shuan Ni.

(Custo desta publicação $ 5 007,00)

FUNDO DO DESPORTO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e 
às instituições particulares, vem o Fundo do Desporto publicar 
a listagem dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de 
2018 — Informações adicionais:
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受資助實體

Entidade beneficiária

批准日期

Despacho de 

autorização

撥給之金額

Montante 

atribuído

目的

Finalidades

Mathew Kipsaat 23/11/2018 $807.90 2017澳門國際馬拉松獎金差額。

Galaxy Entertainment Maratona Internacional de 

Macau 2017 — Diferença do prémio monetário.

總額

Total

$807.90 

二零一九年二月十二日於體育基金

行政管理委員會主席 潘永權

（是項刊登費用為 $1,258.00）

旅 遊 基 金

名 單

為履行八月二十六日第54/GM/97號關於給予私人及私立機

構之財政資助的批示，旅遊基金行政管理委員會現公佈二零一八

年第四季度之財政資助表：

Fundo do Desporto, aos 12 de Fevereiro de 2019.

O Presidente do Conselho Administrativo, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

FUNDO DE TURISMO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros concedidos a particulares e a 
instituições particulares, vem o Conselho Administrativo do 
Fundo de Turismo publicar a listagem dos apoios concedidos 
durante o 4.º trimestre do ano de 2018:

受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

澳門中小型企業聯合總商會

Associação Comercial Federal Geral das 

Pequenas e Médias Empresas de Macau

10/1/2018 500,000.00 資助「歡樂繽紛特色燈光夜市」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “歡樂繽紛特色燈光夜市”.

澳門緬華互助會

Associação de Ajuda Mútua dos Chineses 

Ultramarinos da Birmânia em Macau

21/3/2018 500,000.00 資助「第二十三屆澳門緬華潑水節系列活動」活

動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第二十三屆澳門緬華潑水節系列活動”.

澳門南國紅豆粵劇曲藝會 30/5/2018 3,000.00 資助「南國紅豆發新枝戲曲展演龐林輝演唱會」

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門三水曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Sam Soi de 

Macau

30/5/2018 3,000.00 資助「三水粵劇賀昇平晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

創維劇社 6/6/2018 3,000.00 資助「創維知音共聚2018折子戲晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

雙李粵韻曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「雙李折子戲名曲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

均安同鄉曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「均安耀濠江折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門彩鳳戲劇曲藝團 13/6/2018 3,000.00 資助「彩鳳友好折子戲欣賞晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門粵韻春華粵劇曲藝會 23/5/2018 3,000.00 資助「粵韻春華戲曲展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門戲曲歌唱藝術團 6/6/2018 3,000.00 資助「戲曲歌唱樂滿懷演唱會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門樂韻悠揚文化協會 9/5/2018 3,000.00 資助「樂韻悠揚迎夏日懷舊金曲粵曲演唱晚會」

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação do Templo Na Cha 16/5/2018 90,000.00 資助「戊戌年二零一八恭賀哪咤太子寶誕活動」

活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “戊戌年二零一八恭賀哪咤太子寶誕活動”.

文化協會+853

Associação Cultural +853

22/8/2018 27,750.00 資助「THIS IS MY CITY @ SIM SÃO PAULO 

2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «THIS IS MY CITY @ SIM SÃO PAULO 

2018».

澳門錦添花粵劇團 30/5/2018 3,000.00 資助「錦添花戲曲展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門戲曲文化藝術協會 6/6/2018 3,000.00 資助「頌新聲戲曲演唱會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門道樂團

Associação de Orquestra Tauista de Macau

28/3/2018 15,000.00 資助「澳陝道樂欣賞會」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “澳陝道樂欣賞會”.

澳門新月曲藝會 9/5/2018 3,000.00 資助「喜揚楊粵韻會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門平民曲藝會 9/5/2018 3,000.00 資助「濃情會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

頌鳴劇藝會

Associação de Ópera Chinesa «Chong Meng» 

de Macau

23/5/2018 3,000.00 資助「經典名劇——再世紅梅記」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門耀新星粵劇團 6/6/2018 3,000.00 資助「耀新星戲曲展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

鳴鳳曲藝會 9/5/2018 3,000.00 資助「鳴鳳折子戲曲藝會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

歌韻樂苑 13/6/2018 3,000.00 資助「歌聲粵韻綜合會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

嶺南粵曲同學會 6/6/2018 3,000.00 資助「良施好友澳門情」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門悠揚戲劇曲藝會 16/5/2018 3,000.00 資助「《粵韻悠揚步步高》粵劇折子戲曲藝晚

會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門迎春花曲藝會 23/5/2018 3,000.00 資助「粵劇折子戲專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

英鳴揚粵劇曲藝社 16/5/2018 3,000.00 資助「英鳴揚師生友好粵港澳昇平會知音」曲藝

晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門霓裳軒藝苑

Associação de Ópera Chinesa Ngai Seong 

Hin de Macau

30/5/2018 3,000.00 資助「霓裳折子戲曲藝晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

超藝戲劇曲藝會 11/7/2018 3,000.00 資助「超藝友好折子戲欣賞晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門葡人之家協會

Casa de Portugal em Macau

15/8/2018 100,000.00 資助「夏日之旅」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “夏日之旅”.

文化協會+853

Associação Cultural +853

15/8/2018 120,000.00 資助「This Is My City Festival 2018 Global 

Creative Network」活動。

Apoio financeiro para realização duma acti

vidade «This Is My City Festival 2018 Global 

Creative Network».

超然曲藝會

Associação de Música Chinesa Chiu In

20/6/2018 3,000.00 資助「超然粵韻曲藝折子戲會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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批准日期

Data da

autorização

撥給之金額

（澳門元）
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目的

Finalidades

澳門街坊曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「折子戲‧粵韻情」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

樂韻昇平曲藝軒

Associação da Música Chinesa Ngok Wan 

Seng Peng

11/7/2018 3,000.00 資助「粵劇折子戲曲藝會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門勝健曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Seng Kin de 

Macau

20/6/2018 3,000.00 資助「勝健粵韻曲藝折子戲會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門文物大使協會

Associação dos Embaixadores do Patri

mónio de Macau

16/5/2018 36,000.00 資助「夜遊世遺‧流金歲月」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “夜遊世遺‧流金歲月”.

11/7/2018 20,000.00 資助「小城市大發現2018——美食探秘」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “小城市大發現2018——美食探秘”.

樂群曲藝會

Associação de Música Chinesa Lók Kuan

18/7/2018 3,000.00 資助「樂群粵韻曲藝耀濠江」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門群緣雅聚藝苑曲藝會 16/5/2018 3,000.00 資助「群緣迎知音懷舊金曲粵曲演唱會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門海棠藝苑

Associação de Ópera Chinesa Hoi Tong de 

Macau

11/7/2018 3,000.00 資助「海棠粵劇賀昇平」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

琴之聲音樂協會 20/6/2018 3,000.00 資助「琴韻會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門歸僑總會

Associação Geral dos Chineses Ultramari

nos de Macau

18/7/2018 300,000.00 資助「第19屆東南亞美食嘉年華」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第19屆東南亞美食嘉年華”.

澳門無疆界青年協會

Associação sem Fronteira da Juventude de 

Macau

15/8/2018 200,000.00 資助「小城旅遊認知推廣計劃系列活動」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “小城旅遊認知推廣計劃系列活動”.

澳門美好粵劇曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「群星賀中秋粵曲金曲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門長虹音樂會

Grupo Musical Cheong Hong de Macau

27/6/2018 5,000.00 資助「『清風明月頌長城』民族音樂會」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “『清風明月頌長城』民族音樂會”.
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澳門永興曲藝會 4/7/2018 3,000.00 資助「永興金秋粵韻會知音折子戲曲藝晚會」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門道和粵劇曲藝會 1/8/2018 3,000.00 資助「道和慶國慶神話粵劇洛神」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

皇上皇曲藝會 25/7/2018 3,000.00 資助「2018皇上皇折子戲欣賞會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門隨緣藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Choi Un 

Ngai Un de Macau

11/7/2018 3,000.00 資助「隨緣金曲粵曲演唱晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門月中仙粵劇曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「月中仙會慶折子戲專場欣賞會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門伯樂曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Pak Lok de 

Macau

11/7/2018 3,000.00 資助「伯樂粵劇折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門心悅軒文化藝術協會 11/7/2018 3,000.00 資助「心悅情軒長劇2018（胡不歸）」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

慕儀曲藝會 25/7/2018 3,000.00 資助「慕曲梅韻聲情夜折子戲曲藝晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Instituto de Ópera Chinesa de Hou Kong 4/7/2018 3,000.00 資助「金秋粵韻曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Morado

res de Macau

11/7/2018 141,950.00 資助「三坊同賀康公寶誕、敬老盆菜聯歡晚會」

活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “三坊同賀康公寶誕、敬老盆菜聯歡晚會”.

澳門餐飲業聯合商會

União das Associações dos Proprietários de 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

de Macau

16/5/2018 249,900.00 資助「餐飲業培訓課程」。

Apoio financeiro para realização de formação 

“餐飲業培訓課程”.

新聲樂歌藝協會 11/7/2018 3,000.00 資助「新聲歡樂樂悠悠歌唱舞蹈晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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澳門鳳聲藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Fong Seng 

Ngai Un de Macau

11/7/2018 3,000.00 資助「鳳聲折子戲曲藝晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門佩佩音樂曲藝會 18/7/2018 3,000.00 資助「佩佩粵韻會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

梨園劇藝社

Associação de Música Chinesa Lei Yuen

20/6/2018 3,000.00 資助「梨園粵韻賀金秋」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門會展產業聯合商會 30/10/2018 1,000,000.00 資助「2018賽道與激情」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018賽道與激情”.

澳門國際品牌企業商會 18/10/2018 4,500,000.00 資助「第八屆澳門購物節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第八屆澳門購物節”.

澳門泉新曲藝會 4/7/2018 3,000.00 資助「慶祝澳門泉新曲藝會成立16周年會慶曲藝

聯歡晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門非凡響曲藝社

Associação de Ópera Chinesa «Fei Fan 

Heong» de Macau

4/7/2018 3,000.00 資助「《妙韻凡腔唱不停》曲藝折子戲晚會」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門海富曲藝會 13/6/2018 3,000.00 資助「夏日情懷金曲夜」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

火鳳凰文化藝術協會 25/7/2018 3,000.00 資助「唐宮恨史（六幕長劇）」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

芳韻曲藝會 6/6/2018 3,000.00 資助「金碧耀芳韻」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

中華愛國教育慈善會

Associação Chinesa Patriótica de Educação 

e Caridade

8/8/2018 3,000.00 資助「中華粵劇曲藝晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

美美康體會 29/8/2018 3,000.00 資助「美美星輝歌舞耀濠江音樂會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門向陽花曲藝會 20/6/2018 3,000.00 資助「粵劇折子戲會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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澳門歌舞文化協會 18/7/2018 3,000.00 資助「歌舞昇平金曲粵曲敬老晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門偉聲藝苑 12/9/2018 3,000.00 資助「帝女花」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門中小型餐飲業商會

Associação das Pequenas e Médias Empre

sas de Restauração de Macau

9/11/2018 800,000.00 資助「第八屆牛肉美食節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第八屆牛肉美食節”.

怡情樂苑曲藝會 25/7/2018 3,000.00 資助「怡情金曲會良朋粵曲折子戲晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門和鳴戲劇曲藝協會

Associação de Teatro e Ópera Chinesa de 

«Vo Meng» de Macau

25/7/2018 3,000.00 資助「和鳴笙歌妙韻折子戲專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門千色樂社 1/8/2018 3,000.00 資助「千回唱演不厭音色藝齊獻您2018」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門新鳴聲粵劇曲藝會

Associação de Ópera Chinesa e Arte Musical 

«San Meng Seng» de Macau

11/7/2018 3,000.00 資助「新鳴粵劇星星聲2018長劇晚會“李後主”」

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

縈韻粵劇曲藝會

Associação da Arte da Ópera de Cantão 

Ieng Wan

8/8/2018 3,000.00 資助「縈牽妙韻會知音2018」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門餐飲業聯合商會

União das Associações dos Proprietários de 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

de Macau

21/8/2018 5,500,000.00 資助「第十八屆澳門美食節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第十八屆澳門美食節”.

澳門永佳曲藝會

Associação de Canção dos Veng Kai de 

Macau

20/6/2018 3,000.00 資助「永留佳韻十九年」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門酒店旅業職工會

Associação de Empregados da Indústria 

Hoteleira de Macau

25/4/2018 86,400.00 資助「《論區行賞》步行路線推廣之旅」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “《論區行賞》步行路線推廣之旅”.

澳門盛世蓮花曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Seng Sai Lin 

Fa de Macau

29/8/2018 3,000.00 資助「盛世歌聲賀國慶曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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濠誠曲藝社 29/8/2018 3,000.00 資助「濠誠粵韻曲藝折子戲交流晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門濤麗詩曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Tou Lai Si de 

Macau

8/8/2018 3,000.00 資助「濤麗詩折子戲曲藝晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門春蘭曲藝會

Associação de Música Chon Lan de Macau

18/7/2018 3,000.00 資助「六月飛霜」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門豪情曲藝會 19/9/2018 3,000.00 資助「慶祝中華人民共和國成立69週年」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門星一曲藝會 8/8/2018 3,000.00 資助「星一曲藝迎國慶晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門新馬曲藝研究會 25/7/2018 3,000.00 資助「2018錦聲亮樹新馬腔曲藝折子戲晚會」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

民眾建澳聯盟

Aliança de Povo de Instituição de Macau

4/10/2018 400,000.00 資助「澳門旅遊文化之星——回味我城」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “澳門旅遊文化之星——回味我城”.

澳門業誠曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Ip Seng de 

Macau

1/8/2018 3,000.00 資助「業誠曲藝會成立八周年曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

朝陽曲藝會 20/6/2018 3,000.00 資助「朝陽情牽八載曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Música dos Cristãos de Macau 5/9/2018 5,000.00 資助「「為澳門鼓舞」發放正能量巡遊綜藝活動

2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “「為澳門鼓舞」發放正能量巡遊綜藝活動

2018”.

星鑽藝苑 4/7/2018 3,000.00 資助「粵韻藝術專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門茵珈晴曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Ian Ka Cheng 

de Macau

8/8/2018 3,000.00 資助「茵珈晴折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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澳門國粹曲藝會

Associação de Ópera Chinesa de Kuok Soi 

de Macau

29/8/2018 3,000.00 資助「一年一度會知音曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

三角花園之友曲藝社

Associação de Ópera Chinesa dos Amigos 

do Jardim Triângulo

16/10/2018 3,000.00 資助「三角花園粵韻敬老晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門青年聯合會

Federação de Juventude de Macau

22/8/2018 699,464.30 資助「2018第七屆以藝傳城──大型嘉年華活

動」活動。

Apoio financeiro para realização duma activida

de “2018第七屆以藝傳城──大型嘉年華活動”.

澳門國際品牌企業商會 22/8/2018 300,000.00 資助「第三屆澳門國際花燈節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第三屆澳門國際花燈節”.

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado

res do Bairro de San Kio

1/8/2018 404,000.00 資助「2018社區旅遊推廣計劃「七夕緣聚‧蘭花

共賞」」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018社區旅遊推廣計劃「七夕緣聚‧蘭花

共賞」”.

澳門商務讀者慈善會

Associação de Beneficência dos Leitores da 

Revista de Negócios de Macau

4/4/2018 150,000.00 資助「Conference — INCLUSIVE EDUCA

TION, SPORTS & SOCIAL MEDIA」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «Conference — INCLUSIVE EDUCA

TION, SPORTS & SOCIAL MEDIA».

澳門街坊會聯合總會

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

21/11/2018 200,000.00 資助「2018年度「三盞燈社區展繽紛」除夕倒數」

活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018年度「三盞燈社區展繽紛」除夕倒數”.

錦祥曲藝社 10/10/2018 3,000.00 資助「錦祥曲藝社折子戲曲藝敬老晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門知音樂苑

Associação de Música «Chi Yam Ngok 

Yuen» de Macau

8/8/2018 3,000.00 資助「知音樂苑成立十二週年暨曲藝敬老聯歡晚

會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門大眾曲藝會 19/9/2018 3,000.00 資助「妙韻卿歌耀濠江」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

弦樂笙歌粵劇曲藝會 5/9/2018 3,000.00 資助「弦樂笙歌老友相聚2018」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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居澳泰僑協會

Associação dos Tailandeses em Macau

31/10/2018 250,000.00 資助「2018泰國文化節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018泰國文化節”.

開心歡樂曲藝社

Associação Ópera Chinesa «Hoi Sam Fun 

Lok»

18/7/2018 3,000.00 資助「粵韻情深折子戲曲藝會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門金聲樂苑

Associação de Música « Jin Sheng Yue 

Yuan» de Macau

29/8/2018 3,000.00 資助「《金聲粵韻會知音》粵劇曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

和鳴粵劇團 10/10/2018 3,000.00 資助「和鳴折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

路易斯舞蹈協會 29/8/2018 3,000.00 資助「2018路易斯會慶（折子戲）晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門古鎮文娛體育會

Clube Desportivo Recreativo Ku Chan de 

Macau

4/10/2018 3,000.00 資助「陽江澳門戲曲交流展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門良朋之聲音樂文化協會 29/8/2018 3,000.00 資助「良朋之聲懷舊金曲粵曲敬老演唱晚會」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門濠利曲藝會 10/10/2018 3,000.00 資助「太陽金曲耀蓮城」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門榮旭文化藝術協會 19/9/2018 3,000.00 資助「陳小慧師生友濠江演唱會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門醉琴軒曲藝苑 8/8/2018 3,000.00 資助「琴音醉知音曲藝折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門星韻藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Seng Wan 

Ngai Un de Macau

15/8/2018 3,000.00 資助「星韻粵劇賀昇平」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門樂善軒藝苑曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lok Sin Hin 

Ngai Un de Macau

15/8/2018 3,000.00 資助「樂善金曲粵曲演唱晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門福昇藝苑曲藝會 19/9/2018 3,000.00 資助「福昇賀回歸懷舊金曲粵曲演唱晚會」曲藝

晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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澳門紅星懷舊金曲協會 29/8/2018 3,000.00 資助「紅星繽紛敬老歌舞晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門娛樂之友劇藝會

Associação de Espectácu los de Ópera 

Chinesa U Lok Chi Iao de Macau

18/7/2018 3,000.00 資助「「娛友劇藝聚友情」折子戲專場演出晚會」

曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門中區南區工商聯會

Federação da Indústria e Comércio de Ma

cau Centro e Sul Distritos

13/6/2018 420,422.00 資助「2018年度澳門獅藝武術傳承推廣計劃——

獅藝武術賞析晚會」活動。

Apoio financeiro para realização duma activida

de “2018年度澳門獅藝武術傳承推廣計劃——獅

藝武術賞析晚會”.

澳門文化推廣協會

A ssoc iação de P romoção C u ltu ra l de 

Macau

10/10/2018 50,000.00 資助「第二屆深澳創意周」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第二屆深澳創意周”.

影藝創製社 4/10/2018 100,000.00 資助「2018——第三屆《澳！M V頒獎盛典》」活

動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018——第三屆《澳！MV頒獎盛典》”.

Associação de Ópera Chinesa Kuan Ieng 15/8/2018 3,000.00 資助「2018群英折子戲專場」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門65曲藝社

Associação de Ópera Chinesa 65 de Macau

5/9/2018 3,000.00 資助「知己良朋名曲會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

鄺一笑曲藝社

Associação de Ópera Chinesa Kong Iat Sio

18/4/2018 3,000.00 資助「一笑聲傳2018」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門樂洋洋曲藝 20/6/2018 3,000.00 資助「粵劇藝術齊欣賞曲藝折子戲晚會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門怡情雅敘粵劇社

Associação de Ópera Chinesa «I Cheng Nga 

Choi» de Macau

19/9/2018 3,000.00 資助「怡情粵劇齊齊玩」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

韻鳴曲藝會

Associação Musical Van Meng

12/9/2018 3,000.00 資助「緣會知音折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門北區工商聯會

Associação Industrial e Comercial da Zona 

Norte de Macau

25/7/2018 152,000.00 資助「北區創意旅遊美食路線設計比賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “北區創意旅遊美食路線設計比賽”.
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心在澳門葡萄牙土風舞蹈協會

Associação de Danças e Cantares Portu

guesa «Macau no Coração»

25/7/2018 111,602.40 資助「Cultural, Etnográfico e Gastronómico」

活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «Cultural, Etnográfico e Gastronómico».

澳門樂鳴曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Lok Meng de 

Macau

5/9/2018 3,000.00 資助「慶回歸粵曲折子戲晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳粵文化曲藝協會 12/9/2018 3,000.00 資助「澳粵文化曲藝協會歡樂晚會」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門心悅軒文化藝術協會 12/9/2018 3,000.00 資助「心悅情軒粵調拉闊金曲夜」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Ópera Chinesa Wang Ieong 

de Macau

15/8/2018 3,000.00 資助「名曲妙韻喜弘揚」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado

res do Bairro de San Kio

31/10/2018 200,000.00 資助「2018年新橋青年創夢市集」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018年新橋青年創夢市集”.

澳門中區南區工商聯會

Federação da Indústria e Comércio de Ma

cau Centro e Sul Distritos

19/9/2018 320,740.00 資助「2018年度澳門獅藝武術傳承推廣計劃——

獅藝武術賞析晚會」活動。

Apoio financeiro para realização duma actividade 

“2018年度澳門獅藝武術傳承推廣計劃——獅藝

武術賞析晚會”.

澳門創意形象藝術協會 29/8/2018 20,000.00 資助「第22屆A P HC A亞洲太平洋髮型化妝大

賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第22屆APHCA亞洲太平洋髮型化妝大賽”.

望德堂區創意產業促進會

Associação Promotora para as Indústrias 

Criativas na Freguesia de São Lázaro

16/10/2018 350,000.00 資助「2018荷蘭園巡禮」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018荷蘭園巡禮”.

澳門口述歷史協會

Associação de História Oral de Macau

13/6/2018 51,660.00 資助「社區旅遊導賞員」培訓。

Apoio financeiro para realização de formação 

“社區旅遊導賞員”.

澳門道教協會

Associação Tauista de Macau

11/4/2018 80,000.00 資助「2018澳門道教文化節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018澳門道教文化節”.

松山扶輪青年服務團

Rotaract Clube da Guia

9/5/2018 20,000.00 資助「2018至叻廚神挑戰賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018至叻廚神挑戰賽”.

澳門文化發展促進會

Associação de Promoção ao Desenvolvi

mento Cultural de Macau

31/1/2018 100,000.00 資助「指尖上的澳門」電視片。

Apoio financeiro para realização do filme “指

尖上的澳門”.
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澳門北區工商聯會

Associação Industrial e Comercial da Zona 

Norte de Macau

25/7/2018 60,000.00 資助「北區文化旅遊推廣大使」培訓。

Apoio financeiro para realização de formação 

“北區文化旅遊推廣大使”.

澳門廣華曲藝會 19/9/2018 3,000.00 資助「粵韻會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門輝煌曲藝會 19/9/2018 3,000.00 資助「輝煌‧緣會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

紫群軒曲藝會

Associação da Arte de Cantar Chi Kuan 

Hin

26/9/2018 3,000.00 資助「紫約群星賀回歸曲藝折子戲」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門陸軍俱樂部

Clube Militar de Macau

4/10/2018 227,387.20 資助「Festival de Gastronomia e Vinhos de 

Portugal — Outono 2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activida

de «Festival de Gastronomia e Vinhos de Por

tugal — Outono 2018».

澳門餘情雅集

Macau U Cheng Nga Chap

12/9/2018 3,000.00 資助「京昆粵曲匯萃聚餘情」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門北區工商聯會

Associação Industrial e Comercial da Zona 

Norte de Macau

26/9/2018 380,000.00 資助「北區旅遊文化環境劇場」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “北區旅遊文化環境劇場”.

4/10/2018 500,000.00 資助「2018超級車迷玩轉北區」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018超級車迷玩轉北區”.

澳門友聯曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Iau Luen» 

de Macau

16/10/2018 3,000.00 資助「友聯戲曲展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門粵韻春暉粵劇曲藝會 16/10/2018 3,000.00 資助「斗門澳門戲曲展演」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門霓裳粵藝社 19/9/2018 3,000.00 資助「霓裳妙韻會知音阮德文演唱會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門文武曲藝苑 16/10/2018 3,000.00 資助「《文武星輝耀濠江》粵曲折子戲晚會

2018」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

輝煌粵劇曲藝會 5/9/2018 3,000.00 資助「輝煌名劇會知音曲藝折子戲專場2018」曲

藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.
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澳門順德工商業聯合會 4/10/2018 300,000.00 資助「世界美食之都（中國）薈聚濠江系列活

動」。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “世界美食之都（中國）薈聚濠江系列活動”.

澳門青少年教育促進會

Associação de Promoção de Educação Juvenil 

de Macau

7/11/2018 20,000.00 資助「第三屆「少年廚神」澳門青少年親子廚藝

大賽暨美食文化書法展」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第三屆「少年廚神」澳門青少年親子廚藝

大賽暨美食文化書法展”.

澳門離島工商業聯合會

Federação Industrial e Comercial das Ilhas 

de Macau

7/11/2018 450,000.00 資助「2018年度氹仔社區旅遊推廣計劃——氹仔

歡樂派對」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018年度氹仔社區旅遊推廣計劃——氹

仔歡樂派對”.

7/11/2018 400,000.00 資助「2018年度路環社區旅遊推廣計劃——路環

歡樂派對」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018年度路環社區旅遊推廣計劃——路

環歡樂派對”.

澳門中區南區工商聯會

Federação da Indústr ia e Comércio de 

Macau Centro e Sul Distritos

7/11/2018 300,000.00 資助「2018年度中南區歡樂派對」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018年度中南區歡樂派對”.

明明文化藝術交流協會

Associação de Intercâmbio da Cultura e 

Arte de Meng Meng

4/10/2018 5,000.00 資助「大美黃山——陳廷友、張繼平國畫作品

展」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “大美黃山——陳廷友、張繼平國畫作品展”.

澳門華映雪戲劇曲藝會 24/10/2018 3,000.00 資助「《再世紅梅記》」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

好聲音曲藝會 14/11/2018 3,000.00 資助「好歌齊唱迎新歲」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門國際盛事促進會

Associação Internacional de Promoção de 

Grande Eventos de Macau

5/9/2018 500,000.00 資助「梳乎蛋在澳門」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “梳乎蛋在澳門”.

澳門會展產業聯合商會 30/10/2018 1,000,000.00 資助「2018賽道與激情」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018賽道與激情”.

澳門聲樂協會 26/9/2018 10,000.00 資助「第六屆澳門聲樂節（2018）」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第六屆澳門聲樂節（2018）”.

澳門環保青年協會 14/11/2018 20,000.00 資助「Running Macau」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «Running Macau».
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澳門超龍鳳曲藝會 16/10/2018 3,000.00 資助「超龍鳳會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門樂眾曲藝會 16/10/2018 3,000.00 資助「樂眾會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門艷陽天粵劇曲藝會 12/9/2018 3,000.00 資助「艷陽天粵劇折子戲曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

藝韻戲劇曲藝會

Associação de Drama e Ópera Chinesa 

«Ngai Wan»

19/9/2018 3,000.00 資助「悠悠藝韻賀昇平」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

提柯曲藝會

Associação de Ópera Chinesa «Tai O»

10/10/2018 3,000.00 資助「“絲竹妙韻樂頤年”慶回歸曲藝晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門盈豐曲藝會

Associação de Ópera Chinesa de Ieng Fong 

de Macau

29/8/2018 3,000.00 資助「盈豐折子戲會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門工會聯合總會

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

10/9/2018 1,546,322.00 資助「2018賽車同歡樂滿城」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018賽車同歡樂滿城”.

祥和曲藝苑

Associação de Música Chinesa Cheong Wo

26/9/2018 3,000.00 資助「粵劇折子戲曲藝會知音」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

Associação de Música e Ópera de Macau 10/10/2018 3,000.00 資助「《曲協聲藝會知音》曲藝折子戲晚會」。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門花間蝶曲藝會

Associação de Ópera Chinesa Fa Kan Tip 

de Macau

29/8/2018 3,000.00 資助「2018花間蝶慶回歸折子戲欣賞會」曲藝晚

會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門葡人之家協會

Casa de Portugal em Macau

12/9/2018 200,000.00 資助「社區旅遊——秋天的下午」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “社區旅遊——秋天的下午”.

澳門日本商會

Câmara de Comércio Macau — Japão

21/11/2018 50,000.00 資助「澳門日本文化祭2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “澳門日本文化祭2018”.

路環居民聯誼會

Associação de Moradores de Coloane

18/4/2018 250,000.00 資助「認識路氹歷史、緬懷路氹情愫半天遊」活

動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “認識路氹歷史、緬懷路氹情愫半天遊”.
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澳門果欄六街區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio de Moradores 

de Seis Vias Públicas, Abrangendo a Rua 

dos Faitiões de Macau

26/9/2018 498,400.00 資助「「2018社區旅遊推廣計劃」之“爛鬼樓巡

禮”」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “「2018社區旅遊推廣計劃」之“爛鬼樓巡

禮””.

澳門中華媽祖基金會

Fundação da Deusa AMá de Macau

3/9/2018 700,000.00 資助「第十六屆澳門媽祖文化旅遊節」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «16.º Festival de Cultura e Turismo AMa 

de Macau».

澳門影視製作文化協會

Associação de Cultura e Produções de Filmes 

e Televisão de Macau

10/10/2018 100,000.00 資助「世界視聽遺產日慶祝活動2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “世界視聽遺產日慶祝活動2018”.

新橋區坊眾互助會

Associação de Mútuo Auxílio dos Morado

res do Bairro de San Kio

27/7/2018 358,770.00 資助「中式廟宇社區旅遊計劃——2018年「澳門

廟宇遊蹤」」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “中式廟宇社區旅遊計劃——2018年「澳門

廟宇遊蹤」”.

澳門爵士樂推廣協會 16/10/2018 10,000.00 資助「第七屆《澳門爵士週》」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “第七屆《澳門爵士週》”.

澳門好世界曲藝會 16/10/2018 3,000.00 資助「太陽金曲慶回歸」曲藝晚會。

Apoio financeiro para realização duma ópera 

chinesa.

澳門酒店旅業職工會

Associação de Empregados da Indústria 

Hoteleira de Macau

25/7/2018 22,524.30 資助「《美食之都——魅力攝影》系列活動」。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “《美食之都——魅力攝影》系列活動”.

澳門餐飲業聯合商會

União das Associações dos Proprietários de 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

de Macau

11/7/2018 249,900.00 資助「2018年度澳門餐飲業在職培訓課程」。

Apoio financeiro para realização de formação 

“2018年度澳門餐飲業在職培訓課程”.

澳門文物大使協會

Associação dos Embaixadores do Patrimó

nio de Macau

7/2/2018 27,000.00 資助「一帶一路大中華文化遺產互動營」。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “一帶一路大中華文化遺產互動營”.

中國——澳門汽車總會

Associação Geral de Automóvel de Macau

China

22/11/2018 2,912,463.00 資助「2018年澳門國際格蘭披治小型賽車錦標

賽」。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «Grande Prémio Internacional de Kar

ting de Macau 2018».

澳門娛樂設備廠商會 12/11/2018 800,000.00 資助「澳門休閒科技展」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «MGS Entertainment Show».
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受資助實體

Entidades beneficiárias

批准日期

Data da

autorização

撥給之金額

（澳門元）

Montantes

atribuídos

(MOP)

目的

Finalidades

澳門旅遊文化推廣協會 18/4/2018 200,000.00 資助「旅遊認知計劃——旅遊認知系列推廣活

動」。

Apoio financeiro para realização duma activida

de “旅遊認知計劃——旅遊認知系列推廣活動”.

澳門文化交流協會

Associação de Intercâmbio Cultural de 

Macau

12/9/2018 20,000.00 資助「IFSM國際時尚超模大賽（International 

Fashion SuperModel Contest）粵港澳賽區決

賽」活動。

Apoio financeiro para realização duma acti

vidade “IFSM國際時尚超模大賽（Internatio

nal Fashion SuperModel Contest）粵港澳賽

區決賽”.

嚶鳴合唱團

Coro Perosi

16/10/2018 10,000.00 資助「生命的禮讚——2018週年音樂會」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “生命的禮讚——2018週年音樂會”.

Associação de Música dos Cr istãos de 

Macau

31/10/2018 5,000.00 資助「2018歡樂佳音平安夜」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018歡樂佳音平安夜”.

Gabinete Coordenador dos Serviços Sociais 

Sheng Kung Hui Macau

16/10/2018 80,000.00 資助「大賽車X健康家庭電競體驗日」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “大賽車X健康家庭電競體驗日”.

CURB——建築與城市規劃中心

CURB — Centro de Arquitectura e Urba

nismo

7/11/2018 100,000.00 資助「澳門遊屋記2018」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «Open House Macau 2018».

澳門旅遊文化推廣協會 14/3/2018 144,000.00 資助「“小城遊記”遊記創作」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade ““小城遊記”遊記創作”.

澳門亞太拉美交流促進會

Associação de Macau para a Promoção de 

Intercâmbio entre ÁsiaPacífico e América 

Latina

19/9/2018 211,674.70 資助「2018 Latin American Cultural Festival」

活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade «2018 Latin American Cultural Festival».

澳門時尚文化協會

Associação de Cultura de Moda de Macau

9/5/2018 500,000.00 資助「2018澳門國際時尚周」活動。

Apoio financeiro para realização duma activi

dade “2018澳門國際時尚周”.

總額

Total

32,114,329.90

Fundo de Turismo, aos 12 de Fevereiro de 2019.

A Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de 
Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, directora dos Ser
viços.

(Custo desta publicação $ 41 414,00)

二零一九年二月十二日於旅遊基金

行政管理委員會主席 文綺華（局長）

（是項刊登費用為 $41,414.00）
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FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

Aviso

Deliberação n.º 1/FES/2019 do Conselho Administrativo

Delegação de competências

Nos termos e para efeitos do n.º 2 do artigo 39.º do Código 
do Procedimento Administrativo, torna-se público que o Con-
selho Administrativo do Fundo do Ensino Superior, reunido a 
12 de Fevereiro de 2019, deliberou, ao abrigo das disposições 
conjugadas da alínea 3) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 11.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 16/2018 (Fundo do Ensino Supe-
rior) e do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2019 
(Subsídio para aquisição de material escolar a estudantes do 
ensino superior no ano lectivo de 2018/2019), o seguinte:

1. São delegadas no presidente, Sou Chio Fai, as seguintes 
competências previstas no âmbito do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2019:

1) Decidir os pedidos de atribuição do subsídio para aquisi-
ção de material escolar;

2) Praticar os actos de administração ordinária necessários 
ou convenientes à gestão do subsídio acima referido, bem como 
os actos necessários decorrentes das acções de fiscalização;

3) Aprovar os actos necessários à concretização do pagamento 
dos subsídios atribuídos.

2. O presidente pode subdelegar nos membros do Conselho 
Administrativo as competências ora delegadas.

3. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das, cabe recurso hierárquico impróprio nos termos do n.º 2 do 
artigo 163.º do Código do Procedimento Administrativo.

5. São ratificados todos os actos entretanto praticados pelo 
delegado, no âmbito das competências ora delegadas.

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a presente 
deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação.

Fundo do Ensino Superior, aos 12 de Fevereiro de 2019.

O Conselho Administrativo:

Presidente: Sou Chio Fai.

Membros: Sílvia Ribeiro Osório Ho;

 Chang Kun Hong;

 Ho Lai Chun da Luz; e

 Lei Sam U.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

高 等 教 育 基 金

通 告

第1/FES/2019號行政管理委員會決議

授予職權

根據並為履行《行政程序法典》第三十九條第二款的規定，

現公佈高等教育基金行政管理委員會在二零一九年二月十二日

會議上根據第16/2018號行政法規《高等教育基金》第十一條

第一款（三）項、第二款及第3/2019號行政法規《二零一八/二零

一九學年大專學生學習用品津貼》第三條的規定所作出的決議：

一、授予主席蘇朝暉在第3/2019號行政法規範圍內的下列

職權：

（一）就發放學習用品津貼的申請作出決定；

（二）作出管理上述津貼所需的或適當的一般管理行為及

因監察活動而產生的所需行為；

（三）核准進行支付津貼發放所需的行為。

二、主席可將獲授予的職權轉授予行政管理委員會成員。

三、本授權不妨礙收回權及監管權的行使。

四、對行使本授權而作出的行為，得根據《行政程序法典》

第一百六十三條第二款的規定提起不真正訴願。

五、獲授權人在本授權範圍內所作的一切行為，予以追認。

六、在不影響上款規定的情況下，本決議自公佈日起產生效

力。

二零一九年二月十二日於高等教育基金

行政管理委員會：

主席：蘇朝暉

成員：何絲雅

 曾冠雄

 何麗鑽

 李心瑜

（是項刊登費用為 $2,480.00）
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房 屋 局

公 告

[8/2019]

“房屋局大樓重建工程——拆卸”

公開招標競投

1. 招標實體：房屋局。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：位於青洲沙梨頭北巷102號房屋局舊址。

4. 承攬工程目的：大樓拆卸及地段平整。

5. 最長施工期：210工作天（二百一十工作天）。由競投者所

報的施工期須參照招標方案前序第6條、承攬規則一般條款第

5.1.2及5.2.2條的規定。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$264,672.00（澳門幣貳拾陸萬肆仟陸佰柒拾

貳元整），以現金存款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：在土地工務運輸局有施工註冊的實體，以及

在公開開標日期前已遞交註冊申請或續期的實體，而後者的接

納將視乎其註冊申請或續期的批准。禁止任何可擾亂正常競爭

條件之行為或協議，基於該等行為或協議而遞交之投標書及候

選要求，均不獲接納。尤其當兩份或多於兩份遞交之投標書出現

相同的股東或行政管理機關成員，相關標書均不獲接納。

12. 解標地點、日期及時間：

地點：澳門青洲沙梨頭北巷102號，房屋局。

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Anúncio

[8/2019]

Concurso público para 

«Obra de reconstrução do Edifício do Instituto de 

Habitação — demolição»

1. Entidade promotora do concurso: Instituto de Habitação 
(IH).

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: antiga sede do IH, sito na Tra-
vessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha Verde.

4. Objecto da empreitada: demolição do edifício e nivela-
mento do terreno.

5. Prazo máximo de execução: 210 dias úteis (duzentos e dez 
dias úteis). O prazo de execução declarado pelos concorrentes 
deve seguir o estipulado no ponto 6 do programa do concurso 
e nos pontos 5.1.2 e 5.2.2 das cláusulas gerais do caderno de 
encargos.

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, sendo prorrogável, nos termos 
previstos no programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: empreitada por série de preços.  

8. Caução provisória: $264 672,00 (duzentas e sessenta e qua-
tro mil, seiscentas e setenta e duas patacas), a prestar median-
te depósito em dinheiro, garantia bancária legal ou seguro-
-caução.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos 
pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do con-
trato, em reforço da caução definitiva prestada).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: serão admitidos como concor-
rentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem 
como as que à data do acto público do concurso tenham reque-
rido a sua inscrição, sendo neste último caso a admissão condi-
cionada ao deferimento do respectivo pedido de inscrição. São 
proibidos todos os actos ou acordos susceptíveis de falsear as 
condições normais de concorrência, devendo ser rejeitadas as 
propostas e candidaturas apresentadas como sua consequência. 
Especialmente quando haja duas ou mais propostas apresenta-
das, com os mesmos sócios ou membros do órgão de adminis-
tração, as respectivas propostas devem ser rejeitadas.

12. Local, data e hora para esclarecimentos:

Local: IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, Macau.
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日期及時間：二零一九年二月二十六日（星期二）上午十時

正。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：澳門鴨涌馬路220號，青葱大廈房屋局接待處。

截止日期及時間：二零一九年三月二十五日（星期一）下午一

時正。

倘上述截標時間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦

公，則交標之截止日期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時

間。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：澳門青洲沙梨頭北巷102號，房屋局。

日期及時間：二零一九年三月二十六日（星期二）上午九時

三十分。

倘截標日期根據上述第13點被順延、又或上述公開開標時

間因颱風或不可抗力之原因導致本局停止辦公，則公開開標日

期及時間順延至緊接之首個工作日的相同時間。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

公開開標。

15. 編製標書使用之語言：標書文件須以澳門特別行政區之

任一正式語文編製，若標書文件使用其他語言編製時，則應附具

經認證之譯本，為了一切之效力，應以該譯本為準（產品的樣本

說明除外）。

16. 查閱案卷及取得案卷副本之地點、時間及價格：

地點：澳門鴨涌馬路220號，房屋局。

時間：辦公時間內（由九時至十二時四十五分及十四時

三十分至十七時）於本局可取得公開招標案卷副本，每份價格 

$1,000.00（澳門幣壹仟元整）或透過房屋局網頁（http://w w w.

ihm.gov.mo）內免費下載。

17. 評標標準及其所佔之比重：

評標標準 比重

——工程造價 80%

——施工期 20%

總得分 = 工程造價之得分 + 施工期之得分。

Data e hora: 26 de Fevereiro de 2019, terça-feira, às 10,00 horas.

13. Local, data e hora para entrega das propostas:

Local: recepção do IH, situada na Estrada do Canal dos Pa-
tos, n.º 220, Edifício Cheng Chong, em Macau.

Data e hora limites: 25 de Março de 2019 segunda-feira, às 
13,00 horas.

Em caso de encerramento deste Instituto na hora limite para 
a entrega das propostas acima mencionada por motivos de tu-
fão ou de força maior, a data e hora limites estabelecidas para 
a entrega das propostas serão adiadas para a mesma hora do 
primeiro dia útil seguinte.

14. Local, data e hora do acto público do concurso:

Local: IH, sito na Travessa Norte do Patane, n.º 102, Ilha 
Verde, Macau.

Data e hora: 26 de Março de 2019, terça-feira, pelas 9,30 horas.

Em caso de adiamento da data limite para a entrega das 
propostas de acordo com o n.º 13 ou de encerramento deste 
Instituto na hora estabelecida para o acto público do concurso 
acima mencionada por motivos de tufão ou de força maior, a 
data e hora estabelecidas para o acto público do concurso se-
rão adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos no 
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M e para obterem esclare-
cimentos de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados no concurso.

15. Línguas a utilizar na redacção da proposta:

Os documentos que instruem a proposta (com excepção dos 
catálogos de produtos) são obrigatoriamente redigidos numa 
das línguas oficiais da RAEM; quando noutra língua, devem 
ser acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece 
para todos e quaisquer efeitos.

16. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 
de cópia:

Local: IH, Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 12,45 horas e das 
14,30 às 17,00 horas). Pode ser obtida cópia do processo do 
concurso público, neste Instituto, pelo preço de $1 000,00 (mil  
patacas) ou pode proceder ao seu download gratuito na página 
electrónica do IH (http://www.ihm.gov.mo).

17. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

Factores de avaliação Proporção

— Custo das obras 80%

— Prazo de execução 20%

Pontuação final = Pontuação em função do custo das obras + 
Pontuação em função do prazo de execução.
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18. 判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高

五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。

b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高

三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。

同價情況之判給標準﹕

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

19. 附加的說明文件：由二零一九年二月二十日至截標日止，

投標者可前往澳門鴨涌馬路220號，房屋局以了解有否附加之說

明文件。

二零一九年二月一日於房屋局

局長 山禮度

（是項刊登費用為 $6,200.00）

建 設 發 展 辦 公 室

公 告

「關閘邊檢大樓改善工程」

公開招標

1. 招標實體：建設發展辦公室。

2. 招標方式：公開招標。

3. 施工地點：關閘邊檢大樓。

4. 承攬工程目的：建造升降電梯及司法警察局房間。

5. 最長施工期：290（二百九十）工作天（由競投者訂定；須

参照招標方案前序第7條及第8條之說明）。

6. 標書的有效期：標書的有效期為九十日，由公開開標結束

之日起計，可按招標方案規定延期。

18. Critério de adjudicação:

a) Caso o número de propostas admitidas (n) seja ≥11, em 
conformidade com o relatório de avaliação das propostas, os 
5 concorrentes com a pontuação final mais alta são ordenados 
por ordem crescente dos preços da obra e o dono da obra pro-
cederá à adjudicação com base na respectiva ordenação;

b) Caso o número de propostas admitidas (n) seja <11, em 
conformidade com o relatório de avaliação das propostas, os 
3 concorrentes com a pontuação final mais alta são ordenados 
por ordem crescente dos preços da obra e o dono da obra pro-
cederá à adjudicação com base na respectiva ordenação.

Critério de adjudicação em situação de proposta apresentada 
com o mesmo preço: 

Após classificação, caso existam propostas que tenham apre-
sentado igual preço mais baixo proposto, a presente obra será 
adjudicada ao concorrente que obtenha pontuação mais elevada.

19. Junção de esclarecimentos: os concorrentes poderão di-
rigir-se ao IH, Estrada do Canal dos Patos, n.º 220, Ilha Verde, 
Macau, a partir de 20 de Fevereiro de 2019 e até à data limite 
para a entrega das propostas, para tomar conhecimento de 
eventuais esclarecimentos adicionais.

Instituto de Habitação, 1 de Fevereiro de 2019.

O Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

(Custo desta publicação $ 6 200,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Anúncios

Concurso público para 

«Empreitada de melhoramento no Posto Fronteiriço 

das Portas do Cerco»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas.

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: edifício do Posto Fronteiriço 
das Portas do Cerco.

4. Objecto da empreitada: obra de construção e instalação de 
elevadores e de compartimentos da Polícia Judiciária. 

5. Prazo máximo de execução: 290 (duzentos e noventa) dias 
de trabalho (indicado pelo concorrente; deve consultar os pon-
tos 7 e 8 do preâmbulo do programa do concurso).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa dias, a contar da data do encerramento 
do acto público do concurso, prorrogável, nos termos previstos 
no programa do concurso.
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7. 承攬類型：以系列價金承攬。

8. 臨時擔保：$200,000.00（澳門幣貳拾萬元整），以現金存

款、法定銀行擔保或保險擔保之方式提供。

9. 確定擔保：判予工程總金額的5%（為擔保合同之履行，須

從承攬人收到之每次部分支付中扣除5%，作為已提供之確定擔

保之追加）。

10. 底價：不設底價。

11. 參加條件：

只接納在土地工務運輸局有施工註冊，以及在開標日期前

已遞交註冊申請或續期申請的自然人或法人，而後者的接納將

取決於所提交註冊申請或續期申請的批准。

任何自然人或法人，不論以獨立身份或以集團形式參與，均

僅可提交一份標書。公司及其常設代表處被視為同一實體，不論

以獨立身份或與其他自然人或法人組成集團，均僅可提交一份

標書。

由自然人或法人組成的集團，其成員人數不得超過3（三）

名，而各成員之間無須存有任何法定的合夥形式。

12. 任何承攬本工程的企業集團應採用法律規定的合夥方

式：應根據由八月三日第40/99/M號法令核准的商法典之對外合

作經營的規定。

13. 交標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

截止日期及時間：二零一九年三月十三日（星期三）下午五時

正。

14. 公開開標地點、日期及時間：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室會

議室。

日期及時間：二零一九年三月十四日（星期四）上午九時三十

分。

根據第74/99/M號法令第八十條所預見的效力，及對所提交

之標書文件可能出現的疑問作出澄清，競投者或其代表應出席

開標。

15. 查閱案卷及取得文件電子副本（PDF格式）之地點、時間

及價格：

地點：羅理基博士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室。

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.  

8. Caução provisória: $200 000,00 (duzentas mil patacas), a 
prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou 
seguro-caução aprovado nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, para reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão:

São admitidos como concorrentes as pessoas, singulares ou 
colectivas, inscritas na DSSOPT para execução de obras, bem 
como as que à data do concurso tenham requerido ou renovado 
a sua inscrição, sendo que neste último caso a admissão é con-
dicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta. As sociedades 
e as suas representações são consideradas como sendo uma 
única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, 
por si ou agrupada com outras pessoas.

Os agrupamentos, de pessoas singulares ou colectivas, de-
vem ter no máximo até três (3) membros, não sendo necessário 
que entre os membros exista qualquer modalidade jurídica de 
associação.

12. Modalidade jurídica da associação que deve adoptar 
qualquer agrupamento de empresas a quem venha eventual-
mente a ser adjudicada a empreitada: consórcio externo nos 
termos previstos no Código Comercial, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

13. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;

Dia e hora limite: dia 13 de Março de 2019, quarta-feira, até 
às 17,00 horas.

14. Local, dia e hora do acto público do concurso:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar, sala de reunião;

Dia e hora: dia 14 de Março de 2019, quinta-feira, pelas 9,30 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes ao acto público do concurso para os efeitos previstos 
no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, e para esclarecer as 
eventuais dúvidas relativas aos documentos apresentados no 
concurso.

15. Local, hora e preço para obtenção da cópia digital (em 
formato PDF) e consulta do processo:

Local: sede do GDI, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 10.º andar;



N.º 8 — 20-2-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2827

時間：辦公時間內。

價格：$500.00（澳門幣伍佰元整）。

16. 評標標準及其所佔之比重：

——工程造價50%

——施工期15%

——工作計劃15%

——施工經驗及質量20%

判給標準：

a）如被接納之競投者數目≥11時，按照評標報告總得分最高

五名的工程造價由低至高排名第一至五，定作人根據排名判標。

b）如被接納之競投者數目<11時，按照評標報告總得分最高

三名的工程造價由低至高排名第一至三，定作人根據排名判標。

同價情況之判給標準：

進行排名後，倘出現最低造價相同的標書時，本工程將判予

在總得分較高的競投者。

17. 附加的說明文件：

由二零一九年三月六日至截標日止，競投者可前往羅理基博

士大馬路南光大廈十樓，建設發展辦公室，以了解有否附加之說

明文件。

二零一九年二月十三日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

（是項刊登費用為 $5,578.00）

茲公佈，在為填補建設發展辦公室以行政任用合同任用的一

般行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員

三個職缺以及未來兩年同一範疇出現的第一職階二等技術輔導

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

刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區

公報》第二組）中，按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期

《澳門特別行政區公報》第二組第二副刊的載明擬填補開考職

Hora: horário de expediente;

Preço: $500,00 (quinhentas patacas).

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-
res de ponderação:

— Preço da obra: 50%;

— Prazo de execução: 15%;

— Plano de trabalhos: 15%;

— Experiência e qualidade em obras: 20%.

Critério de adjudicação: 

a) Caso o número de propostas admitidas seja igual ou supe-
rior a 11, de acordo com o relatório de avaliação das propostas, 
os cinco concorrentes com pontuação global mais elevada 
serão ordenados do preço mais baixo ao preço mais alto e 
classificados do primeiro ao quinto lugar, e a adjudicação será 
efectuada de acordo com a respectiva ordenação;

b) Caso o número de propostas admitidas seja inferior a 11, 
de acordo com o relatório de avaliação das propostas, os três 
concorrentes com pontuação global mais elevada serão orde-
nados do preço mais baixo ao preço mais alto e classificados do 
primeiro ao terceiro lugar, e a adjudicação será efectuada de 
acordo com a respectiva ordenação.

Critério de desempate: 

Caso, após ordenação, haja concorrentes com iguais propos-
tas de preço mais baixo, a empreitada será adjudicada ao con-
corrente que tiver melhor pontuação global. 

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na sede do GDI, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º 
andar, a partir de 6 de Março de 2019, inclusive, e até à data 
limite para a entrega das propostas, para tomar conhecimento 
de eventuais esclarecimentos adicionais.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
13 de Fevereiro de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 578,00)

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 trabalhado-
res dos serviços públicos», se encontra afixada no balcão de 
atendimento do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-
-estruturas, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edi-
fício Nam Kwong, 10.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 Ga-
binete — http://www.gdi.gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.
safp.gov.mo/ — a lista classificativa da prova de conhecimentos 
(prova escrita) dos candidatos à etapa de avaliação de com-
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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，將建

設發展辦公室職務能力評估程序的投考人的知識考試（筆試）

成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路南光大廈十樓建設發展

辦公室內（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），並上載於本辦公室網

頁（http://www.gdi.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://www.

safp.gov.mo/）。

二零一九年二月十五日於建設發展辦公室

 主任 林煒浩 

（是項刊登費用為 $1,575.00）

交 通 事 務 局

公 告

茲特公告，有關公佈於二零一九年一月二十三日第四期《澳

門特別行政區公報》第二組的「交通事務局澳門摩托車檢驗中心

提供保安服務的公開招標」，招標實體已按照招標方案第4點的

規定作出解答，且因應需要作出補充說明，並將其等附於招標案

卷內。

上述的解答及補充說明得透過於辦公時間內前往位於澳門

馬交石炮台馬路33號，交通事務局六樓公共關係處查閱。

二零一九年二月十一日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,065.00）

茲公佈，在為填補交通事務局以行政任用合同任用的陸路

運輸管理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

petências funcionais do Gabinete para o Desenvolvimento de 
Infra-estruturas, 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 52, II 
Série, de 28 de Dezembro 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 Espe-
cial de Macau n.º 49, II Série, 2.º Suplemento, de 6 de Dezem-
bro de 2017: três lugares vagos a serem contratados em regime 
de contrato administrativo de provimento, e dos que vierem a 
verificar-se no prazo de dois anos neste Gabinete, na catego-
ria de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
adjunto-técnico, área de apoio técnico-administrativo geral.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
15 de Fevereiro de 2019.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Anúncios

Faz-se saber que em relação ao «Concurso público para os 
serviços de segurança no Centro de Inspecções de Motociclos 
em Macau da DSAT», publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 23 de Ja-
neiro de 2019, foram prestados esclarecimentos, nos termos do 
ponto 4 do programa do concurso, e foi feita a aclaração com-
plementar conforme necessidades, pela entidade que realiza o 
concurso e juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Divisão de Relações Públicas da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. 
Maria II, n.º 33, 6.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 11 
de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», se encontra afixada no quadro de anúncios 
da área de atendimento da Direcção dos Serviços para os As-
suntos 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) — a lista classificativa da entrevista 
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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，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，將交通事務局專

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://www.dsat.gov.mo）及行政公職

局網頁（http://www.safp.gov.mo）。

二零一九年二月十四日於交通事務局

局長 林衍新

（是項刊登費用為 $1,462.00）

de selecção dos candidatos à etapa de avaliação de competên-
cias 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 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 Espe-
cial de Macau n.º 39, II Série, Suplemento, de 27 de Setembro 
de 2017: dois lugares vagos em regime de contrato administra-
tivo 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 
gestão de transportes terrestres.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 14 
de Fevereiro de 2019.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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