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AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

警 察 總 局

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

通 告

Aviso

茲公佈，為填補警察總局人員編制內翻譯員職程第一職階二
等翻譯員（中英文）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本局
出現的職位空缺，經二零二零年四月二十二日第十七期《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，本局定於二零二一年三月十七日上
午十時開始為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行甄選
面試，時間為十五分鐘，考試地點為澳門南灣大馬路730至804
號中華廣場十六樓警察總局。

參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料
以及與准考人有關的其他重要資訊，已張貼於澳門南灣大馬路
730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳。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
至五時三十分）到上述地點查閱，亦可在本局網頁（http://w w w.
spu.gov.mo/）及行政公職局網頁（http://w w w.safp.gov.mo/）查
閱。

二零二一年二月九日於警察總局

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar de intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º
escalão, da carreira de intérprete-tradutor, nas línguas chinesa
e inglesa, do quadro do pessoal dos Serviços de Polícia Unitários, 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 17, II Série, de 22 de Abril de 2020, a entrevista de selecção,
com a duração de 15 minutos, terá lugar em 17 de Março de 2021,
a partir das 10,00 horas e será realizada nos Serviços de Polícia
Unitários, sitos na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício China Plaza, 16.º andar, Macau.
Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos são afixadas no quadro de anúncios do Departamento de Gestão de Recursos dos Serviços de Polícia Unitários, sito na Avenida da Praia Grande, n.os 730-804, Edifício
China Plaza, 7.º andar A-C, Macau, podendo ser consultadas
no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30 e 17,45
horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas e entre as 14,30
e 17,30 horas), bem como nas páginas electrónicas destes Serviços (http://www.spu.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.
gov.mo/).
Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Fevereiro de 2021.

局長辦公室協調員

趙汝民

O Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U
Man.

（是項刊登費用為 $1,700.00）

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

檢 察 長 辦 公 室

GABINETE DO PROCURADOR

通 告

Aviso

按 照 二 零 二一 年 二 月 三 日 檢 察 長 的 批 示，並 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》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號
法律《公務人員職程制度》的規定，檢察長辦公室進行統一管理

Faz-se público que, por despacho do Procurador, de 3 de
Fevereiro de 2021, 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 introduzidas 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, se encontra aberto o concurso de
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制度的專業或職務能力評估對外開考，以填補檢察長辦公室編
制內資訊（應用軟件開發）範疇高級技術員職程第一職階二等高
級技術員兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前本辦公室出現
的職缺。

1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任資訊（應用軟件開發）範疇高級技術員所需的特定
勝任力進行評估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補本辦公室同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不
頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的
方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、
研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行資訊（應用軟件開發）範疇的科學技術研究並撰寫意見
書，為決策提供依據；參與分析項目或計劃的會議；參與構思、
撰寫計劃及其實施；應用科學技術的方法及程序；根據研究和
數據的處理，提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人
員；參與資訊系統的分析、設計及開發工作；統籌資訊系統項目，
為實現項目的目標及質量的要求，對項目的工作內容進行控制及
管理。

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修
改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第
六級別的430點，並享有公職一般制度規定的權利及福利。

5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二一年三月十六日）具有軟件工
程、資訊工程或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授學士
學位的連讀碩士學位或連讀博士學位，並符合現行法律規定的
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avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo,
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de
dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico superior, área de informática (desenvolvimento de software), do quadro do pessoal do Gabinete do
Procurador, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até
ao termo da validade do concurso:
1. Tipo de concurso e validade
Trata-se do concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área de informática (desenvolvimento de software).
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
dos lugares vagos e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete, na mesma carreira, categoria e área funcional.
2. Caracterização do conteúdo funcional
Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica do nível de
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira
grau de licenciatura.
3. Conteúdo funcional
Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza
científico-técnica na área de informática (desenvolvimento de
software), tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; participação em reuniões para análise de projectos ou
programas; participação na concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos
científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos
e tratamento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação de outros trabalhadores; participação na
análise, concepção e desenvolvimento de sistemas informáticos; coordenação de projectos de sistemas informáticos e controlo e gestão dos projectos, tendo em conta as exigências em
termos de objectivos e qualidade.
4. Vencimento, direitos, e regalias
O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras do trabalhadores
dos serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 4/2017 e usufrui dos direitos e regalias previstos na regime
geral da Função Pública.
5. Condições de candidatura
Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de
licenciatura, em engenharia de Software, engenharia informática ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais para
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擔任公職的一般要件，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，以及符合經第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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第
二條第一款規定的人士，均可報考。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員
職程制度》第七十三條第一款規定，於第14/2009號法律生效之
日屬資訊技術員特別職程的人員，只要於本開考之日在資訊範
疇技術員一般職程的特級技術員職級服務滿三年，且在該段服
務時間內的工作表現評核中取得不低於“滿意”的評語，亦可報
考。

6. 報考方式及期限

6.1 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（即二零二一年二月二十五日至
三月十六日）。

6.2 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。

6.2.1 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
考人本人或由他人（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）到澳門羅理基博士大馬路683號檢察院大樓（請由
大樓的側門進入）提交。
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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 da
apresentação de candidatura (até ao dia 16 de Março de 2021)
e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º
do REGA n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos),
com as alterações introduzidas pelo REGA n.º 23/2017, ou no
n.º 1 do artigo 2.º do REGA n.º 23/2017.
Podem ainda candidatar-se à área de informática, em conformidade com o n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 (Regime
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, os trabalhadores
dos serviços públicos integrados, à data da entrada em vigor
da referida Lei n.º 14/2009, na carreira especial de técnico de
informática, desde que, à data da abertura do presente concurso, detenham 3 anos de serviço na categoria de especialista da
carreira geral de técnico na área de informática, com menção
não inferior a «Satisfaz» na avaliação do desempenho.
6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
6.1 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 (25 de Fevereiro a 16 de Março de 2021).
6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação de requerimento, em formulário (Ficha de Inscrição em
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou
Funcionais) aprovado 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 candidaturas.
6.2.1 Em suporte de papel
A Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais, assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a
quinta-feira 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 17,30 horas), no Edifício do Ministério Público, sito
na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau (entrada
pela porta lateral).
6.2.2 Em suporte electrónico

6.2.2 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《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。

O candidato deve preencher e apresentar a Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais em formulário electrónico disponibilizado
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (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),
dentro do prazo de apresentação de candidaturas.
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
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7. 報考須提交的文件
7.1 與公職無聯繫的投考人須提交：
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7. Documentos a apresentar na candidatura
7.1 Candidatos não vinculados à função pública:
a) Cópia do documento de identificação válido;

a）有效身份證明文件副本；
b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的
曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；
c）填妥並經投考人簽署的第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。

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso);
c) Nota Curricular para Concurso, em formulário aprovado
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente preenchida e assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópias dos documentos comprovativos mencionados.

7.2 與公職有聯繫的投考人須提交：

7.2 Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar:

a）第7.1點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出的

a) Os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1
e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que pertencem.

個人資料紀錄。
b）如第7.1點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料紀
錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作出
聲明。
7.3 第7.1點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普
通副本或經認證的副本。
7.4 如投考人無提交第7.1點a）、b）和c）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，否則被除名。
7.5 上指的《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印務局購買。
7.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作
答。
7.7 如投考人於報考時所提交的第7.1點a）和b）項證明文
件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
8. 甄選方法

b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, bem como do registo
biográfico, se os mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais, devendo ser declarado tal facto
na apresentação de candidatura.
7.3 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 podem ser simples ou autenticadas.
7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão.
7.5 Os formulários acima referidos, nomeadamente a Ficha
de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais e a Nota Curricular para Concurso,
podem ser descarregados na página electrónica da Imprensa
Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mesma.
7.6 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
7.7 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a)
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do
ponto 7.1, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos
referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução do processo de provimento.
8. Métodos de selecção

a）第一項甄選方法——知識考試，分兩階段進行：
第一階段——筆試，三小時，具淘汰性質；

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, desenvolvendo-se em duas fases:
1.ª fase — Prova escrita, com a duração de 3 horas, com carácter eliminatório;

第二階段——實踐考試，兩小時；
2.ª fase — Prova prática, com a duração de 2 horas;
b）第二項甄選方法——甄選面試；

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
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c）第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄上述第a）項任一階段或第b）項甄選方
法，即被除名。
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c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer fase referida
na alínea a) ou do método de selecção referido na alínea b) é
automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção

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

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 habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.

某一職務的能力。
10. Sistema de classificação
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。

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que na prova eliminatória ou na classificação final obtenham classificação inferior
a 50 valores.
11. Classificação final

11. 最後成績
最後成績是在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=60%（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%

A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Provas de conhecimentos = 60% (Prova escrita: 50% da prova de conhecimentos; Prova prática: 50% da prova de conhecimentos)
Entrevista de selecção = 30%
Análise curricular = 10%
12. Condições de preferência

履歷分析=10%
12. 優先條件
如投考人得分相同，則按經第23/2 017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683號檢
察院大樓並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及
檢察院網頁http://w w w.mp.gov.mo/，上述名單的張貼地點及查
閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência previstas 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 introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
13. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva serão afixadas no Edifício do
Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues,
n.º 683, Macau, e disponibilizadas para consulta na página
electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como
na página electrónica do Ministério Público, em http://www.
mp.gov.mo/, sendo publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau os anúncios com indicação
dos locais em que as mesmas se encontram afixadas e podem
ser consultadas.
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各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683號檢察院
大樓，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及檢察
院網頁http://www.mp.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路683號檢
察院大樓並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及
檢察院網頁http://w w w.mp.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》，
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Os avisos sobre o local, data e hora da realização dos métodos de selecção serão publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, e afixados no Edifício do
Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues,
n.º 683, Macau, e disponibilizados na página electrónica dos
SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/.
As listas classificativas intermédias serão afixadas no Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau, e disponibilizadas na página electrónica dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na página
electrónica do Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/,
sendo publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau os anúncios com indicação dos locais em
que as mesmas se encontram afixadas e podem ser consultadas.

並上載於行政公職局網頁http://w w w.sa f p.gov.mo/及檢察院網
頁http://www.mp.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

14.2 經第38/2011號行政法規修改之第13/1999號行政法規
《檢察長辦公室組織與運作》；

A lista classificativa final, após homologação, será 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 do
Ministério Público, em http://www.mp.gov.mo/.
14. Programa das provas
14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
da República Popular da China;

14.3 現行《澳門公共行政工作人員通則》；

14.2 Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e
funcionamento do Gabinete do Procurador), com as alterações
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2011;

14.4 第13/2019號法律《網絡安全法》、刊登於二零二零年五

14.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau, vigente;

月十三日第二十期第二組澳門特別行政區公報之《網絡安全——
管 理 基 準規 範》及《網 絡 安 全 —— 事 故 預 警、應 對及 通 報 規
範》；

14.5 程式設計及開發的專業知識，包括M ic rosof t .N ET、
C#、Java、WPF等開發知識；

14.6 伺服器系統的構建、架設及管理；應用軟件的專業知
識、系統的設計、規劃、效能調校、權限管理；

14.4 Lei n.º 13/2019 — Lei da cibersegurança; Regulação de
padrões de gestão da cibersegurança e a Regulação de alerta,
resposta e comunicação de incidentes da cibersegurança, publicadas no Boletim Oficial da RAEM n.º 20, II Série, de 13 de
Maio de 2020;
14.5 Conhecimentos profissionais sobre a programação e
desenvolvimento de aplicações, incluindo Microsoft. NET, C#,
Java, WPF, etc.;
14.6 Conhecimentos profissionais sobre construção, arquitectura, gestão de sistemas de servidor, software de aplicação,
concepção de sistemas, planeamento, ajuste de eficiência, gestão de competências;

14.7 網頁系統設計、規劃及開發的專業知識，包括Angular、
A SP.N ET WebFor m/M VC、H T M L5、C S S、Java S c r ipt、
XML、Web API、Web Service等相關技術；

14.8 Oracle及MS SQL Server數據庫的設計及開發、結構
化查詢語言（SQL）專業知識；

14.9 資訊保安及風險管理的專業知識；

14.10 大數據技術及應用；

14.7 Conhecimentos profissionais sobre a concepção, planea
mento e desenvolvimento do sistema de página electrónica,
incluindo o uso de Angular, ASP.NET WebForm/MVC, C#,
HTML5, CSS, JavaScript, XML, Web API, Web Service;
14.8 Conhecimentos profissionais sobre a concepção e desenvolvimento das bases de dados de Oracle e de MS SQL, bem
como a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL);
14.9 Conhecimentos profissionais sobre a segurança informática e gestão de riscos;
14.10 Tecnologia e aplicação de megadados;
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14.11 資訊系統開發項目的需求分析、設計及管理的專業知

14.11 Conhecimentos profissionais sobre análise de necessidades, concepção e gestão de projectos de desenvolvimento de
sistemas informáticos.

筆試階段時，投考人僅可參閱本通告所定考試範圍內的法例

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta da legislação referida no respectivo programa do
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem
qualquer nota ou registo pessoal), não podendo utilizar o computador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utilização de produtos electrónicos), outros livros ou informações de
referência.

識。

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）；投考人
亦不得使用計算機或以任何方式（包括使用電子產品）查閱其他
參考書籍或資料。
15. 適用法例

15. Legislação aplicável
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行
政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
16. 注意事項
投考人提供的資料僅作招聘之用，所有報考資料將按照第
8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。

16. Observação
Os dados que o candidato apresente servem apenas para
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão
tratados de acordo com a Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de
Dados Pessoais).

17. 典試委員會的組成
主席：辦公室副主任

O presente concurso rege-se pelas normas constantes 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
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

胡潔如

17. Composição do júri
正選委員：支援廳廳長

鄭桂垣

顧問高級技術員

Vogais efectivos: Cheang Kuai Wun, chefe do Departamento
de Apoio; e

許錦泉

候補委員：首席顧問高級技術員
顧問高級技術員

Presidente: Wu Kit I, chefe-adjunta.

Hoi Kam Chun, técnico superior assessor.

鄭覺良

Vogais suplentes: Cheang Koc Leong, técnico superior assessor principal; e

魏立文

Ngai Lap Man, técnico superior assessor.

二零二一年二月十九日於檢察長辦公室

Gabinete do Procurador, aos 19 de Fevereiro de 2021.
辦公室主任

譚炳棠

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

（是項刊登費用為 $15,006.00）

(Custo desta publicação $ 15 006,00)

市 政 署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

名 單

Lista

根據四月十九日第83/2004號行政長官批示關於訂定市政署
向私人實體給予資助時須遵守的規定及程序，市政署現公佈二
零二零年度第四季度的資助名單。

Em cumprimento do Despacho do Chefe do Executivo n.º 83/2004,
de 19 de Abril, referente as regras e procedimentos a observar pelo
Instituto para os Assuntos Municipais, quanto à concessão de apoios
a entidades privadas, vem o Instituto para os Assuntos Municipais
publicar a lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de
2020:
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門南灣西灣街區坊眾互助會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

$ 4,504.00 耆青樂悠遊。
Passeio para idosos e jovens.

DOS MORADORES DA PRAIA GRANDE E AVENIDA DA REPÚBLICA
澳門草堆六街區坊眾互助慈善會

21/10/2020

ASSOC I AÇÃO DE BEN EF IC I ÊNC I A

$ 8,000.00 第八屆輕歌妙韻歌唱比賽。
8.º Concurso de canções.

DE ASSISTÊNCIA MÚTUA DOS MORADORES DAS 6 RUAS «CHOU TOI»

21/10/2020

$ 5,000.00 賀中秋迎國慶文藝聯歡會。
Sarau recreativo de confraternização, em ce-

DE MACAU

lebração da Festividade de Chong Chao (Bolo
Lunar) e do Dia da Implantação da RPC.
9/11/2020

$ 4,000.00 香徑藥谷生態遊。
Visita ecológica ao Trilho de Plantas Medicinais e Aromáticas.

13/11/2020

$ 4,000.00 草六盃乒乓球團體邀請賽。
Torneio de ténis-de-mesa «Taça Chou Lok».

澳門虹霞樂苑

21/10/2020

MACAU HONG HA LOK UN

$ 5,000.00 虹霞二十載陳漢光演唱會。
Chan Hon Kuong em concerto: celebração do
20.º aniversário da Associação Musical Hong
Há.

澳門攝影學會

31/12/2020

$ 54,000.00 第三十九屆澳門綠化週暨第二十屆澳門荷花節

A S S O C I AÇ ÃO F O T O GR Á F IC A DE

「千姿百態──荷花攝影比賽」。

MACAU

20.º Festival da Flor de Lótus de Macau e 39.ª
Edição da Semana Verde de Macau – Posições
diversas – Concurso de fotografia sobre flor
de lótus.

澳門理工學院學生會

31/12/2020

$ 40,706.20 有禮生活約章競技同樂日（第二期）。

A S S O C I A C A O D E E S T U DA N T E S

«Princípios de Vida com Cortesia», Dia de

DO I NST I T U TO POL I T EC N ICO DE

competição desportiva (2.a fase).

M ACAU
澳門陸軍俱樂部

31/12/2020

CLUBE MILITAR DE MACAU

$ 85,375.49 外牆電力費用。
Subsídio das despesas de electricidade da fachada do edifício.

澳門明愛
CÁRITAS DE MACAU

31/12/2020

$ 25,000.00 明愛園遊會。
Pagamento da renda das bancas do Caritas
Macau Charity Bazaar.
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門街坊會聯合總會青洲社區中心

15/10/2020

C EN T RO COM U N I TÁ R IO DA I L H A

$ 5,000.00 耆義情牽獻愛心。
Actividade de beneficência para idosos.

VERDE DA UNIÃO GERAL DAS ASSOC. DOS MOR. DE MACAU

31/12/2020

$ 5,000.00 萬家同歡迎國慶。
Celebração da implantação da República Popular da China.

31/12/2020

$ 5,000.00 愛護環境樂共融。
Cuidar do Ambiente e criar uma vida harmoniosa.

31/12/2020

$ 5,000.00 月滿濠江慶中秋。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

31/12/2020

$ 5,000.00 繽紛新時「袋」。
Saco de artefactos modernos.

31/12/2020

$ 4,000.00 家家愛地球——環保花燈設計比賽。
Concurso de fabrico de lanternas com materiais recicláveis.

31/12/2020

$ 7,000.00 左鄰右里齊參與。
Actividades para vizinhos.

澳門街坊總會祐漢社區中心

9/11/2020

C E N T RO C O M U N I TÁ R I O D E I AO

$ 2,000.00 夏日消暑行動——夏日送清涼。
Actividade no Verão.

HON
9/11/2020

$ 1,500.00 環保手作體驗館——荷花香包手作坊。
Pavilhão para experimentação de artesanato
ambiental – Workshop de artesanato de saco
de lótus perfumado.

13/11/2020

$ 5,000.00 月滿賀中秋。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

13/11/2020

$ 3,000.00 夏日消暑行動——海灘的顏色。
Actividade no Verão.

31/12/2020

$ 4,000.00 單車秋遊樂。
Passeio outonal de bicicleta.

31/12/2020

$ 1,800.00 好公民知多啲——有禮生活很容易。
Aprender mais para ser um bom cidadão – É
fácil uma vida com cortesia.
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門街坊會聯合總會

15/10/2020

$ 30,955.00 澳門街坊會聯合總會——綠化社區花藝DI Y工

UNIÃO GER AL DAS ASSOCIAÇÕES

作坊。

DOS MORADORES DE MACAU

Workshop sobre a arborização de bairros comunitários e curta-metragem promocional.
9/11/2020

$ 187,500.00 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心經常性
財政支出費用（七至九月份）。
Centro de Recursos de Administração de Edifícios – Despesas financeiras correntes (meses
7-9).

9/11/2020

$ 5,289.90 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心活動及
培訓費用（七至九月份）。
Centro de Recursos de Administração de Edifícios – Despesas para actividades e formação
(meses 7-9).

9/11/2020

$ 53,905.60 2020澳門街坊節系列活動。
Série de actividades do Festival dos Moradores
de Macau 2020.

13/11/2020

$ 279,289.40 澳門街坊會聯合總會公民教育中心經常性財政支
出費用（七至九月份）。
Centro da Educação Cívica da UGA M M –
Despesas financeiras correntes (meses 7-9).

13/11/2020

$ 34,981.60 澳門街坊會聯合總會公民教育中心特定項目支出
費用（七至九月份）。
Centro da Educação Cívica da UGAMM – Despesas para projectos específicos (meses 7-9).

13/11/2020

$ 8,665.00 澳門坊眾慶祝中華人民共和國成立71周年文藝
晚會。
Sarau em celebração do 71.º aniversário da Implantação da RPC.

24/11/2020

$ 7,384.30 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊特定
項目支出費用（七至九月份）。
Out reaching team for the district cleaning da
UGAMM – Despesas para projectos específicos (meses 7-9).

24/11/2020

$ 280,000.00 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊經常
性支出費用（七至九月份）。
Out reaching team for the district cleaning da
UGAMM – Despesas correntes (meses 7-9).

30/11/2020

$ 9,759.50 台山區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da zona de Tamagnini
Barbosa.
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門街坊會聯合總會

30/11/2020

$ 9,930.60 中區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。

UNIÃO GER AL DAS ASSOCIAÇÕES

Comemoração da Festividade de Chong Chao

DOS MORADORES DE MACAU

(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da Zona Central.
30/11/2020

$ 9,830.80 沙梨頭區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da zona do Patane.

30/11/2020

$ 9,698.00 下環區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da zona da Praia do
Manduco.

30/11/2020

$ 9,525.30 祐漢區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da zona do Iao Hon.

30/11/2020

$ 9,904.30 新橋區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios da zona do San Kio.

30/11/2020

$ 137,500.00 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心基本行政運
作費用（七至九月份）。
Centro de actividades Pak Wai – Despesas para
funcionamento administrativo geral (meses 7-9).

30/11/2020

$ 51,039.90 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心活動及培訓
費用（七至九月份）。
Centro de actividades Pak Wai – Despesas
para actividades e formação (meses 7-9).

30/11/2020

$ 9,913.40 筷子基、青洲區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios das zonas do Fai Chi
Kei e da Ilha Verde.

30/11/2020

$ 9,862.90 離島區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos
moradores dos edifícios das Ilhas.

30/11/2020

$ 9,587.10 黑沙環區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。
Comemoração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar) e da Implantação da RPC, pelos moradores dos edifícios da zona da Areia
Preta.
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澳門街坊會聯合總會

30/11/2020

$ 9,525.90 草堆六街區大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會。

UNIÃO GER AL DAS ASSOCIAÇÕES

Sarau de confraternização em comemoração

DOS MORADORES DE MACAU

do Festival do Bolo Lunar e aniversário da Implantação da RPC, pelos moradores dos edifícios das 6 Ruas «Chou Toi».
18/12/2020

$ 13,000.00 「社區與我」關注隊。
Equipa para resolução dos assuntos do bairro.

31/12/2020

$ 100,000.00 2020年粵港澳青少年粵劇夏令營。
Campo de Verão de ópera cantonense para
jovens de Guangdong, Hong Kong e Macau
2020.

31/12/2020

$ 243,986.90 「大廈屋苑清潔活動」及「大廈屋苑防治鼠患活
動」計劃之費用（第二期）。
«Actividades de Limpeza em Edifícios e Condom í n ios» e «Activ idades de P revenção e
Controlo de roedores em Edifícios e Condomínios» (2.ª Fase).

31/12/2020

$ 9,640.50 大廈居民慶回歸迎新年聯歡會。
Sarau de confraternização dos moradores dos
edifícios celebrando o retorno de Macau à Pátria e a chegada do Ano Novo.

31/12/2020

$ 9,764.30 離島大廈居民慶回歸迎新年聯歡會。
Sarau de confraternização dos moradores dos
edifícios das Ilhas celebrando o retorno de
Macau à Pátria e a chegada do Ano Novo.

31/12/2020

$ 103,046.90 開心「綠」園自然派對活動。
Actividades da Festa da Natureza.

31/12/2020

$ 11,800.00 澳門坊眾慶祝澳門特別行政區成立二十一周年系
列活動。
Actividades celebrando o 21.º Aniversário do
Estabelecimento da RAEM.

31/12/2020

$ 187,500.00 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心經常性
財政支出費用（十至十二月份）。
Centro de Recursos de Administração de Edifícios – Despesas financeiras correntes (meses
10-12).

31/12/2020

$ 35,819.10 澳門街坊會聯合總會大廈管理資源中心活動及
培訓費用（十至十二月份）。
Centro de Recursos de Administração de Edifícios — Despesas para actividades e formação
(meses 10-12).

N.º 8 — 24-2-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

2887

給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門街坊會聯合總會

31/12/2020

$ 280,000.00 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊經常

UNIÃO GER AL DAS ASSOCIAÇÕES

性支出費用（十至十二月份）。

DOS MORADORES DE MACAU

Out reaching team for the district cleaning da
UGAMM – Despesas correntes (meses 10-12).
31/12/2020

$ 22,092.10 澳門街坊會聯合總會關注社區清潔外展隊特定
項目支出費用（十至十二月份）。
Out reaching team for the district cleaning da
UGAMM – Despesas para projectos específicos (meses 10-12).

31/12/2020

$ 137,500.00 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心基本行政運
作費用（十至十二月份）。
Centro de actividades Pak Wai – Despesas
para funcionamento administrativo geral (meses 10-12).

31/12/2020

$ 38,326.00 澳門街坊會聯合總會栢蕙活動中心活動及培訓
費用（十至十二月份）。
Centro de actividades Pak Wai – Despesas
para actividades e formação (meses 10-12).

31/12/2020

$ 75,583.40 澳門街坊會聯合總會公民教育中心經常性財政支
出費用（十至十二月份）。
Centro da Educação Cívica da UGA M M –
Despesas financeiras correntes (meses 10-12).

31/12/2020

$ 153,070.10 澳門街坊會聯合總會公民教育中心特定項目支出
費用（十至十二月份）。
Centro da Educação Cívica da UGAMM – Despesas para projectos específicos (meses 10-12).

31/12/2020

$ 203,686.00 十進制好易計。
O cálculo do sistema métrico é muito fácil.

街總家庭服務中心

9/11/2020

CENTRO DE APOIO A FAMÍLIAS DA

$ 3,022.50 親子秋遊單車樂。
Passeio de bicicleta para famílias.

U N I ÃO GER A L DOS MOR A DOR E S
DE MACAU
街總頤康中心

9/11/2020

$ 3,500.00 「展出」心意、齊賀國慶。
Celebração do Dia da Implantação da RPC.

CENTRO DE LAZER E RECREAÇÃO
DO S A NC I ÃO S DA U N I ÃO GE R A L
DAS ASS. DOS M. DE MACAU

24/11/2020

$ 2,800.00 歌舞慶新春。
Danças em celebração do Ano Novo Lunar.

18/12/2020

$ 3,000.00 「耆創」環保手工大賽。
Concurso de artefactos feitos por idosos com
materiais recicláveis.
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街總頤康中心

31/12/2020

CENTRO DE LAZER E RECREAÇÃO

$ 3,000.00 「種」出好心情園藝治療工作坊。
Workshop de terapia com base na horticultura.

DO S A NC I ÃO S DA U N I ÃO GE R A L
DAS ASS. DOS M. DE MACAU
澳門特殊奧運會

31/12/2020

MACAU SPECIAL OLYMPICS

$ 14,931.00 2020親親大自然活動——特奧家庭體驗日。
Actividade de contacto com a Mãe Natureza
2020 – Dia de experimentação em família da
Macau Special Olympics.

澳門美術協會

31/12/2020

$ 194,850.00 修復松山壁畫工作之費用（第二期）。

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE BE-

Despesas de trabalhos de recuperação do Pai-

LAS-ARTES DE MACAU.

nel da Guia (2.ª fase).

汎澳青年商會

31/12/2020

$ 30,000.00 2020成人宣誓日暨明日青年領袖計劃。

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁ-

Dia do Juramento de Entrada na Idade Adulta

RIOS PAN MAC.

2020 e plano para os jovens líderes do futuro.

澳門木蘭拳協會

31/12/2020

$ 9,600.00 木蘭拳興趣班（2020年8月3日至10月5日）。
Arte marcial Mulan (3, Ago - 5, Out, 2020).

CLUBE DE MOK LAN KUN DE MACAU
31/12/2020

$ 9,600.00 木蘭拳興趣班（2020年10月6日至12月7日）。
Arte marcial Mulan (6, Out - 7, Dez, 2020).

澳門工會聯合總會文化委員會

13/11/2020

C O M I S S Ã O C U LT U R A L DA A S S.
GERAL DOS OPERÁRIOS DE MACAU

$ 201,217.90 「團圓，圓夢」中秋晚會。
Sarau comemorando o Festival do Bolo Lunar.

18/12/2020

$ 600,000.00 城巿粵劇曲藝匯演2020。
Espectáculo de ópera cantonense 2020.

民政總署人員文康福利會

31/12/2020

$ 80,000.00 「健康生活、和諧社區」系列活動。

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DO

Série de actividades «Vida saudável e bairro

PESSOAL DO IACM

harmonioso».

沙梨頭坊眾互助會

9/11/2020

$ 6,000.00 迎中秋賀國慶文藝聯歡晚會。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Sarau recreativo de confraternização, em ce-

DOS MORADORES DO PATANE

lebração da Festividade de Chong Chao (Bolo
Lunar) e do Dia da Implantação da RPC.

澳門福隆區坊眾互助會

13/11/2020

$ 5,000.00 齊來表關愛福隆迎中秋。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Promoção da entreajuda dos moradores e co-

DO BAIRRO, ABRANGENDO A RUA

memoração da Festividade de Chong Chao

DA F E L IC I DA DE E V I A S C I RC U N-

(Bolo Lunar).

DANTES

31/12/2020

$ 6,000.00 慶祝特區政府成立二十一周年曲藝演唱會。
Sarau de ópera cantonense em celebração do
21.º Aniversário da Implantação da RAEM.

台山坊眾互助會

21/10/2020

$ 10,000.00 2020美化環境台山展新姿。

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚ-

Actividade de embelezamento do Bairro Ta-

TUA DOS MORADORES DO BAIRRO

magnini Barbosa 2020.

ARTUR TAMAGNINI BARBOSA
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台山坊眾互助會

21/10/2020

$ 12,000.00 2020開開心心迎暑假填色繪畫比賽暨親子同樂

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚ-

日。

TUA DOS MORADORES DO BAIRRO

Concurso de colorir para dar as boas-vindas às

ARTUR TAMAGNINI BARBOSA

férias de Verão 2020.
31/12/2020

$ 12,000.00 2020萬家溫暖滿台山。
Acção de caridade no bairro Tamagnini Barbosa 2020.

澳門提柯區坊眾互助會

13/11/2020

$ 10,000.00 萬家團圓賀中秋。

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E

Comemoração da festividade de Chong Chao

ASSIST ÊNCI A M Ú T UA DOS MOR A-

(Bolo Lunar).

ÂI»
DORES DO BAIRRO «O T’
31/12/2020

$ 5,000.00 金風送爽郊遊樂。
Passeio Outonal na Natureza.

澳門筷子基坊眾互助會

30/10/2020

$ 6,000.00 慶祝中華人民共和國成立七十一週年「金秋滿月

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E

賀中秋」。

ASSIST ÊNCI A M Ú T UA DOS MOR A-

Celebração da 71.a Festividade de Chong Chao

DORES DO BAIRRO FAI CHI KEI DE

(Bolo Lunar).

MACAU.
24/11/2020

$ 6,000.00 慶祝中華人民共和國成立七十一週年「聲韻樂萬
家」。
Concerto celebrando o 71.º aniversário da implantação da RPC.

31/12/2020

$ 6,000.00 社區清潔人人有責。
Campanha de limpeza em bairros comunitários.

31/12/2020

$ 8,000.00 慶祝澳門特區政府成立21週年「社區共融•齊守
法」。
Celebração do 21.º Aniversário da Implantação da RAEM.

澳門新馬路區坊眾互助會

31/12/2020

$ 35,000.00 慶祝澳門特區政府成立二十一周年聯歡文藝晚

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

會。

DOS MORADORES DA AVENIDA AL-

Sarau recreativo de confraternização seguido

MEIDA RIBEIRO

de espectáculo celebrando o 21.º Aniversário
do Estabelecimento da RAEM.
31/12/2020

$ 6,000.00 「顯關愛、呈曙光」探訪視障人士交流座談會。
Visita a deficientes visuais e intercâmbio.

板樟堂營地街區坊眾互助會

9/11/2020

$ 6,000.00 賀中秋敬老聯歡會。

ASS.DE M Ú T UO AUX ÍLIO DOS MO-

Festa de confraternização comemorativa da

RADORES DAS RUAS DE S. DOMIN-

Festividade de Chong Chao (Bolo Lunar) para

GOS, DOS MERCADORES E VIAS CIR-

idosos.

CUNDANTES
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板樟堂營地街區坊眾互助會

18/12/2020

ASS.DE M Ú T UO AU X ÍLIO DOS MORADORES DAS RUAS DE S. DOMINGOS, DOS MERCADORES E VIAS CIR-

Passeio Outonal na Natureza.
18/12/2020

$ 5,000.00 歡樂耆老遊。
Passeio para idosos.

CUNDANTES
澳門三巴門坊眾互助會

$ 5,000.00 金秋送爽郊外遊。

21/10/2020

$ 5,000.00 中秋燈謎會。

ASS.DE M Ú T UO AU X ÍLIO DOS MO-

Bazar de adivinhas alusivas à Festividade de

RADORES DO SAM PA MUN DE MA-

Chong Chao (Bolo Lunar).

CAU

18/12/2020

$ 3,000.00 親子社區放大鏡。
Actividade para toda a família.

31/12/2020

$ 3,000.00 歡聚樂融融共賀聖誕聯歡會。
Festa de Natal conjunta dos moradores.

澳門桃李藝術協會

30/11/2020

$ 5,000.00 慶祝中華人民共和國成立71周年澳門回歸祖國

ASSOCI AÇÃO A RT ÍST ICA TOU LEI

21周年文藝滙演。

DE MACAU

Sarau recreativo de confraternização, em celebração do 71.º aniversário da implantação da
República Popular da China e do 21.º aniversário do retorno de Macau à Pátria.

氹仔坊眾聯誼會

9/11/2020

$ 18,000.00 慶祝中華人民共和國成立71周年遊藝晚會。

ASSOCIAÇÃO DE MOR ADOR ES DA

Sarau recreativo celebrando o 71.º Aniversário

TAIPA

da Implantação da RPC.
18/12/2020

$ 6,000.00 2020年度北帝廟司祝費。
Despesas de gestão do Templo Pak Tai 2020.

18/12/2020

$ 14,400.00 2020年度醫靈廟司祝費。
Despesas de gestão do Templo I Leng 2020.

18/12/2020

$ 14,400.00 2020年度三婆廟司祝費。
Despesas de gestão do Templo Sam Po 2020.

路環居民聯誼會

9/11/2020

$ 6,000.00 迎中秋敬老聯歡會。

ASSOCIAÇÃO DE MOR A DOR ES DE

Festa comemorativa da Festividade de Chong

COLOANE

Chao (Bolo Lunar) para idosos.
24/11/2020

$ 14,290.00 路環同胞慶祝中華人民共和國成立71周年國慶
文藝聯歡會。
Sarau dos moradores de C oloane em celebração do 71.º aniversário da implantação da
RPC.

31/12/2020

$ 6,000.00 慶祝澳門特別行政區成立21周年聯歡會。
Festa de confraternização celebrando o 21.º
Aniversário da Implantação da RAEM.

31/12/2020

$ 58,200.00 2020郊遊活動及各項活動導賞服務。
Passeio na natureza 2020.
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十月初五街區坊眾互助會

31/12/2020

$ 15,000.00 十月坊眾賀康公寶誕、敬老盆菜聯歡晚會。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Jantar alusivo ao aniversário do Deus Hong

DO BAIRRO, ABRANGENDO A RUA

Kung, para idosos.

CINCO DE OUTUBRO
澳門爐石塘坊眾互助會

7/12/2020

$ 9,500.00 慶祝國慶暨愛心、孝心齊盡獻敬老聯歡晚會。

A S S O C I AÇ ÃO D E M Ú T U O AU X Í-

Sarau de confraternização, em celebração do

LIO DOS MORADORES DE LOU SEK

Dia da Implantação da RPC e para a promo-

TONG

ção do respeito aos idosos e aos pais.

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

30/10/2020

DAS MULHERES DAS ILHAS

$ 6,000.00 慶祝中華人民共和國成立71周年。
Celebração do 71.º aniversário da Implantação
da República Popular da China.

31/12/2020

$ 15,000.00 慶祝成立二十八周年。
Celebração do 28º aniversário da Associação
de Mútuo Auxílio das Mulheres das Ilhas.

31/12/2020

$ 5,000.00 認識大自然秋季郊遊活動。
Tomada de contacto com a Natureza.

31/12/2020

$ 6,000.00 慶祝澳門特區成立21周年。
Celebração do 21.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM.

下環區坊眾互助會

31/12/2020

$ 5,000.00 金秋重陽親子郊遊樂。

ASS. DE MÚTUO AUXÍLIO DO BAIR-

Passeio outonal em família pela Natureza cele-

RO, ABRANGENDO A RUA DA PRAIA

brando a Festividade Chong Yeong.

DO MANDUCO

31/12/2020

$ 5,000.00 下環區展新姿攝影比賽。
Concurso de fotografias na zona da Praia do
Manduco.

31/12/2020

$ 4,248.40 「下環盃」全澳街坊象棋單人賽。
C a mp eonato de Xad rez C h i nês de Macau
«Taça Há Van» singulares.

31/12/2020

$ 30,000.00 下環坊會曲藝組學習班。
Curso de ópera cantonense na Associação de
Mútuo Auxílio do Bairro, abrangendo a Rua
da Praia do Manduco.

新橋區坊眾互助會

9/11/2020

$ 55,270.00 新橋花園管理費用（七至九月份）。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Despesas de manutenção e gestão do Jardim

DOS MOR A DOR ES DO BA IR RO DE

San Kio (meses 7-9).

SAN KIO

31/12/2020

$ 30,000.00 新橋坊眾恭祝華光寶誕演戲酬神、敬老千歲宴、
蓮溪廟會。
Espectáculo de ópera cantonense pelos moradores da Zona San Kio celebrando o aniversário do Deus Wa Kuong, banquete para idosos e
feira do Templo Lin Kai.
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新橋區坊眾互助會

31/12/2020

$ 39,740.00 新橋花園管理費用（十至十二月份）。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Despesas de manutenção e gestão do Jardim

DOS MOR A DOR ES DO BA IR RO DE

San Kio (meses 10-12).

SAN KIO
澳門建築師協會

31/12/2020

ASS. DOS ARQUITECTOS DE MACAU

$ 379,078.80 望廈山市政公園無障礙步行系統建築概念設計
競賽（第二期）。
Concurso de concepção para construção de
sistema pedonal sem barreiras no Parque Municipal da Colina de Mong-Há (2.ª fase).

澳門弱智人士家長協進會

31/12/2020

$ 47,500.00 2020「智•藝同行」支援計劃。

ASS.DOS FAMILIARES ENCARREGA-

Plano da Actividade «Caminhando Juntos com

DOS DOS DEFICIENTES MENTAIS DE

Inteligência e Arte 2020».

MACAU
澳門海島市居民群益會

13/11/2020

$ 2,000.00 社區時事熱點大追蹤。

ASSOCIAÇÃO DOS HABITANTES DAS

Eventos sobre temas comunitários em desta-

ILHAS KUAN IEK DE MACAU

que.
31/12/2020

$ 8,000.00 「關懷鄰舍傳萬里」長者友善社區計劃。
Plano promotor da criação de um bairro harmonioso prestando atenção aos vizinhos idosos.

31/12/2020

$ 8,000.00 愛•由家開始探訪鄰里活動。
Visita a vizinhos.

31/12/2020

$ 5,000.00 綠色生活攜手創共建和諧社區園遊會。
Bazar dedicado ao tema «Vamos levar uma
vida ecológica e criar uma comunidade harmoniosa».

澳門基督教青年會

30/11/2020

$ 164,173.00 「公民教育夏日好友營」、「公民教育夏日好友親

A S S. D O S J OV E N S C R I S T ÃO S D E

子營」。

MACAU

«Campismo de Verão e For mação Cívica»,
«Campismo de Verão e For mação Cívica Grupo de Pais e Crianças».
31/12/2020

$ 41,720.00 左鄰右里Happy Day。
Actividades para vizinhos.

31/12/2020

$ 7,001.90 與子女同行系列工作坊。
Workshop em companhia das crianças.

新口岸區坊眾聯誼會

15/10/2020

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA
ZONA DE ATERROS DO PORTO EXTERIOR (ZAPE)

$ 5,000.00 Happy Sunday戶外單車遊。
Passeio de bicicleta no domingo.

9/11/2020

$ 5,000.00 秋高氣爽悠遊樂。
Passeio à natureza no Outono.
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新口岸區坊眾聯誼會

31/12/2020

$ 20,000.00 慶回歸2020敬老聯歡宴。

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA

Banquete de confraternização de 2020 para

ZONA DE ATERROS DO PORTO EX-

idosos celebrando o retorno de Macau à Pátria.

TERIOR (ZAPE)
街總氹仔社區中心

30/10/2020

$ 2,856.70 環保手工坊。

CENTRO COMUNITÁRIO DA TAIPA

Workshop de artesanato com materiais recicla-

DA UNIÃO GERAL DAS ASS. DOS MO-

dos.

RADORES DE MACAU
9/11/2020

$ 4,572.60 公民教育小劇場。
Espectáculo acerca da formação cívica.

13/11/2020

$ 3,350.20 花好月圓迎中秋。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

30/11/2020

$ 8,000.00 街總氹仔社區中心成立二十 一周年暨中心開放
日。
Dia aberto do Centro Comunitário da Taipa
da UGAMM alusivo ao seu 21.º aniversário.

31/12/2020

$ 2,578.60 基本法你要知。
A Lei Básica da RAEM que você deve conhecer.

31/12/2020

$ 6,000.00 家國情懷韻濠江。
Actividade de amor pela pátria.

31/12/2020

$ 3,013.10 淨山行動。
Limpeza das montes.

31/12/2020

$ 3,700.50 淨化海灘。
Vamos manter as praias limpas.

31/12/2020

$ 5,000.00 慶祝澳門回歸二十一週年聯歡餐會。
Festa de confraternização celebrando o 21.º
Aniversário do Retorno de Macau à Pátria.

31/12/2020

$ 6,000.00 和睦舞新姿。
Actividade de dança.

澳門日報讀者公益基金會

23/11/2020

$ 20,000.00 2020年公益金百萬行。
Marcha de Caridade para Um Milhão 2020.

FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS LEITORES DO JORNAL OU MUN
澳門宿霧耶穌聖嬰協會
ASSOCI AÇÃO DO SA N TO N I ÑO DE
CEBU EM MACAU

31/12/2020

$ 7,000.00 Sinulog in Macau 2020。
Sinulog 2020 em Macau.
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澳門果欄六街區坊眾互助會

13/11/2020

$ 5,000.00 「慶祝中華人民共和國成立71週年」座談會。

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO

Festa de confraternização, em celebração do

DE MORADORES DE SEIS VIAS PÚ-

71.º aniversário da implantação da RPC.

BLICAS, ABRANGENDO A RUA DOS
FAITIÕES DE MACAU

13/11/2020

$ 5,000.00 齊來歡歌迎中秋。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

30/11/2020

$ 4,500.00 「溫馨家庭樂融融」親子園遊同樂日。
Dia de confraternização e de ida à feira para
toda a família.

7/12/2020

$ 4,500.00 綠色之旅樂悠遊。
Passeio verde na natureza.

31/12/2020

$ 5,000.00 「慶 祝 澳 門 回 歸 祖 國 二十 一 周 年、本 會 成 立
五十三周年暨新一屆理監事就職典禮」聯歡餐
會。
Jantar de confraternização perto da Rua dos
Faitiões celebrando o 53.º aniversário da Associação de Mútuo Auxílio de Moradores de Seis
Vias Públicas e o 21.º Aniversário do Retorno
de Macau à Pátria.

澳門花藝設計師學會

31/12/2020

$ 79,200.00 2020冬季花卉展——「童夢世界——菊花花藝比

ASSOCIAÇÃO DE ACADEMIA DE AR-

賽」。

RANJOS FLORAIS (MACAU)

Concurso de arte floral dedicada ao crisântemo 2020.
31/12/2020

$ 30,000.00 2020冬季花卉展——奇幻庭園——菊花花藝講
座及示範。
Palestra e demonstração de arte floral usando
crisântemos 2020.

澳門盆景協會

31/12/2020

BONSAI ASSOCIATION OF MACAO

$ 100,000.00 盆景觀賞與養護技巧。
Actividade de divulgação da «Apreciação de
bonsai e técnicas da sua conservação».

澳門義務青年會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE JU V EN T UDE VO-

$ 88,654.10 「開心“綠”園」自然派對。
Actividades da Festa da Natureza.

LUNTÁRIA DE MACAU
澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

24/11/2020

CEN T RO DE SERV ICO COM U N I TÁ-

$ 2,000.00 國情知多D填字遊戲比賽。
Concurso sobre o jogo de palavras cruzadas.

R IO DA A R EI A PR ETA DA U N I ÃO
GER AL ASSOCIACÕES DOS MORADORES DE MACAU

30/11/2020

$ 4,000.00 迎中秋賀國慶「家好月圓」嘉年華。
Festa de confraternização em celebração da
Festividade de Chong Chao (Bolo Lunar) e do
Dia da Implantação da RPC.
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澳門街坊會聯合總會黑沙環社區服務中心

31/12/2020

$ 5,000.00 「家在澳門，同慶回歸」嘉年華。

CEN T RO DE SERV ICO COM U N I TÁ-

Carnaval dedicado ao tema «Vivemos em Ma-

R IO DA A R EI A PR ETA DA U N I ÃO

cau, Celebramos o seu Retorno à Pátria».

GERAL ASSOCIACÕES DOS MOR ADORES DE MACAU
澳門周剛藝苑

31/12/2020

$ 3,500.00 東北有FUN鄰舍積分獎勵計劃。
Plano de acumulação de pontos de bónus.

30/10/2020

$ 5,000.00 樂韻喜迎春曲藝晚會。

MACAU CAMPO DAS BELAS-ARTES

Espectáculo de ópera cantonense em celebra-

CHAU KONG

ção do Ano Novo Lunar.

澳門西環耆青文藝康體會

7/12/2020

$ 5,000.00 2 0 2 0 慶祝「澳門特區成立二十 一週年」文藝匯
演。
Sarau recreativo de confraternização 2020 celebrando o 21.º Aniversário da Implantação da
RAEM 2020.

新口岸社區中心

21/10/2020

$ 4,000.00 夏日甜品DIY。
Sobremesa de Verão DIY.

30/10/2020

$ 6,000.00 慶國慶迎中秋聯歡會。
Sarau comemorativo de confraternização da
Festividade de Chong Chao (Bolo Lunar) e do
Dia da Implantação da RPC.

30/10/2020

$ 4,000.00 好公民好作風填色比賽。
Concurso de colorir sobre o tema «Seja um
bom cidadão e pratique bons actos».

30/11/2020

$ 4,000.00 探索科技全接觸。
Actividade de contacto de tecnologia científica.

18/12/2020

$ 4,000.00 秋遊遠足親自然。
Passeio outonal na Natureza.

31/12/2020

$ 4,000.00 走進動物世界。
Entrar no mundo animal.

31/12/2020

$ 5,000.00 澳門海上遊。
Passeio marítimo em Macau.

31/12/2020

$ 5,000.00 做個好公民有獎問答遊戲。
Jogo de perguntas e respostas com prémios
acerca do tema «Ser um bom cidadão».

31/12/2020

$ 4,000.00 親子樂廚DIY。
Cozinha em família DIY.

31/12/2020

$ 7,000.00 健康生活教育系列活動。
Actividades educativas de consciencialização
para uma vida saudável.

ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA DOS CRISTÃOS DE MACAU

31/12/2020

$ 10,000.00 2020歡樂佳音平安夜。
Sarau de Véspera de Natal 2020.
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澳門國粹曲藝會

18/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE ÓPER A CHINESA

$ 5,000.00 「一年一度會知音」曲藝晚會。
Sarau de ópera cantonense «Uma vez por ano».

DE KUOK SOI DE MACAU
澳門休閒活動協會

4/12/2020

MACAU LEISURE ACTIVITY ASSO-

$ 615,300.00 澳門情懷童玩童樂傳統遊戲活動。
Série de actividades «jogos tradicionais».

CIATION
澳門婦女聯合總會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO GERAL DAS MULHERES DE MACAU

$ 5,000.00 綠色時刻、社區清潔活動。
Campanha de limpeza em zona comunitária.

31/12/2020

$ 63,404.80 開心「綠」園自然派對活動。
Actividades da Festa da Natureza.

澳門工會聯合總會

13/11/2020

$ 807,324.50 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用（九

F E DE R AÇ ÃO DA S A S S O C I AÇ Õ E S

月份）。

DOS OPERÁRIOS DE MACAU

Despesas de funcionamento do Campo dos
Operários no ano 2020 (mês 9).
7/12/2020

$ 553,103.27 澳門工會聯合總會2020年工人球場運作費用（十
月份）。
Despesas de funcionamento do Campo dos
Operários no ano 2020 (mês 10).

31/12/2020

$ 696,030.00 「大廈屋苑清潔活動」及「大廈屋苑防治鼠患活
動」計劃之費用（第二期）。
«Actividades de Limpeza em Edifícios e Condom í n ios» e «Activ idades de P revenção e
Controlo de roedores em Edifícios e Condomínios» (2.ª Fase).

31/12/2020

$ 63,696.60 開心「綠」園自然派對活動。
Actividades da Festa da Natureza.

澳門社會服務中心

30/11/2020

CENTRO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE

$ 4,500.00 義工培訓班。
Curso de formação de voluntários.

MACAU
青松聯誼會

31/12/2020

$ 5,000.00 慶祝國慶澳門回歸暨本會成立十三週年聯歡餐

GREEN PINE FRIENDSHIP ASSOCIA-

會。

TION

Gala, em celebração do Dia Nacional da China, do retor no de Macau à Pátr ia e do 13.º
aniversário da Green Pine Friendship Association.

心在澳門葡萄牙土風舞蹈協會

31/12/2020

$ 25,200.00 葡萄牙土風舞課程——兒童班。

ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS E CANTA-

Danças tradicionais portuguesas – Turma in-

RES PORTUGUESA «MACAU NO CO-

fantil.

RAÇÃO»

31/12/2020

$ 33,600.00 葡萄牙土風舞課程——成人班。
Danças tradicionais portuguesas – Turma de
adultos.
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澳門大眾曲藝會

12/10/2020

$ 5,000.00 曲韻悠揚會知音。
Sarau de ópera cantonense.

澳門街坊總會樂駿中心

30/10/2020

$ 5,000.00 迎國慶暨歡樂中秋聯歡會。

CENTRO LOK CHON DA UNIÃO GE-

Sarau comemorativo de confraternização da

RAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORA-

Festividade de Chong Chao (Bolo Lunar) e do

DORES DE MACAU

Dia da Implantação da RPC.
30/11/2020

$ 5,500.00 漫步澳門街。
Passeio pelas ruas de Macau.

31/12/2020

$ 6,000.00 親親大自然。
Aproximar-se à Natureza.

31/12/2020

$ 5,000.00 健康全面體。
Palestra sobre saúde.

31/12/2020

$ 6,000.00 睦鄰共聚之愛「里」行動。
Actividades para incutir o respeito pelos vizinhos.

31/12/2020

$ 5,000.00 你我齊參與慶回歸聯歡會。
Festa de confraternização celebrando o retorno de Macau à Pátria.

澳門濠聲曲藝會

31/12/2020

$ 3,000.00 濠聲粵韻曲藝會知音。
Espectáculo de ópera cantonense.

拉撒路青少年中心

30/11/2020

$ 6,000.00 「為澳門鼓舞」發放正能量巡遊綜藝活動2020。

C E N T RO DE J U V E N T U DE «L A Z A-

Activ idade promotora de energ ia positiva

RUS»

«Cheer Macao Float Parade 2020».
7/12/2020

$ 8,000.00 「為澳門鼓舞」青少年生命熱派對音樂會暨社區
服務。
Concerto musical e serviço comunitário para a
juventude.

歌韻樂苑

31/12/2020

$ 5,000.00 歌聲粵韻綜合慶回歸。
Sarau de ópera cantonense, em celebração do
retorno de Macau à Pátria.

居澳泰僑協會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DOS TAILANDESES EM

$ 12,000.00 2020泰國文化節。
Festival de Cultura Tailandesa 2020.

MACAU
澳門廣華曲藝會

30/11/2020

$ 5,000.00 妙韻卿歌耀濠江。
Espectáculo de ópera cantonense.

博物館學生研究員協會
A S S O C I AÇ ÃO D O S E S T U DA N T E-INVESTIGADORES MUSEOLÓGICOS

31/12/2020

$ 15,720.00 統籌澳門茶文化館、養心堂的導賞服務。
Visita guiada.
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俾度莉關注印尼移工組織

31/12/2020

GRUPO DE CONCERNENTE TRABA-

$ 7,638.00 公民教育宣傳活動。
Divulgação de educação cívica.

L H A D OR E S M IGR A N T E I N DON ÉSIOS PEDULI
星緣滙聚音樂文娛協會

31/12/2020

$ 5,000.00 「星緣舞滙樂韻凝聚」懷舊金曲晚會。
Sarau de danças e canções populares.

春風舞蹈團

15/12/2020

$ 5,000.00 春風得意會知音。
Concerto de ópera cantonense.

紫群軒曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 紫約群星11週年歌唱晚會。

ASSOCIAÇÃO DA ARTE DE CANTAR

Sarau de ópera cantonense em comemoração

CHI KUAN HIN.

do 11.º aniversário da Associação da Arte de
Cantar Chi Kuan Hin.

澳門新填海居民聯誼會

18/12/2020

$ 4,900.00 慶祝國慶座談會暨會員聯歡茶會。

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DOS HA-

Palestra sobre Implantação da RPC e banque-

BITANTES DOS NOVOS ATERROS DE

te para os membros.

MACAU

31/12/2020

$ 4,000.00 「親親大自然」長幼同行郊外遊。
Passeio na Natureza para crianças e idosos.

澳門馬場黑沙環祐漢新邨居民聯誼會

14/12/2020

$ 3,821.40 「澳門基本法紀念館」宣傳日。

ASSOCIAÇÃO DE CONFRATERNIZA-

Tendas de jogos do Dia de Divulgação da Ga-

ÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO

leria Comemorativa da Lei Básica de Macau.

D O A N T IG O H I P ÓDROMO A R E I A
PRETA E IAO HON DE MACAU

31/12/2020

$ 198,311.20 2020「漫步澳門街」第二十五屆青少年學生書法
比賽及書法展。
Passeio pelas ruas de Macau 2020 – 25.º Concurso de Caligrafia Chinesa para Jovens.

澳門工會聯合總會氹仔綜合服務中心

31/12/2020

$ 6,478.50 秋季花卉滿傳城。
Flores de Outono Espalhadas por toda a Cidade.

31/12/2020

$ 6,000.00 年度義工嘉許頒獎禮。
Atribuição de louvores e prémios aos voluntários.

英花展會社

9/10/2020

$ 5,000.00 英花展2020金曲夜。
Concerto de ópera contonense 2020.

澳門新月曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 新月會知音。
Espectáculo de ópera cantonense.

十人風騷歌舞文化協會

31/12/2020

$ 5,000.00 齊唱金曲賀元旦頤樂夜。
Espectáculo de canções populares em celebração do Ano Novo.

瀟灑文化演藝協會

31/12/2020

$ 5,000.00 慶祝澳門回歸祖國二十一周年——瀟灑走一回。

SIOSA CULTURE & ARTS ASSOCIA-

Sarau de ópera cantonense em comemoração

TION

do 21.º aniversário do retorno de Macau à Patria.
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澳門華星曲藝會

6/11/2020

WA SENG CHINESE OPERA ASSOCIA-

$ 5,000.00 華星粵韻耀濠江之2020曲藝晚會。
Espectáculo de ópera cantonense 2020.

TION OF MACAO
民眾建澳聯盟

9/11/2020

$ 6,000.00 中秋節大廈管理經驗分享聯會。

ALIANÇA DE POVO DE INSTITUIÇÃO

Reunião de compartilha de experiências em

DE MACAU

gestão predial durante a Festividade de Chong
Chao (Bolo Lunar).
18/12/2020

$ 6,000.00 社區治安防範知識講座。
Palestra acerca de conhecimentos para manter
a segurança comunitária.

31/12/2020

$ 6,000.00 大廈環境保護專題講座。
Palestra sobre a execução da protecção ambiental nos edifícios.

31/12/2020

$ 5,000.00 樂活生態體驗營。
Campismo selvagem.

31/12/2020

$ 457,588.17 「大廈屋苑清潔活動」及「大廈屋苑防治鼠患活
動」計劃之費用（第二期）。
«Actividades de Limpeza em Edifícios e Condom í n ios» e «Activ idades de P revenção e
Controlo de roedores em Edifícios e Condomínios» (2.ª Fase).

31/12/2020

$ 25,000.00 耆安樂活系列活動。
Série de actividades para idosos.

JAZZ CLUB DE MACAU

31/12/2020

$ 382,300.00 黃昏薈萃議事亭（2020年7月24日至10月25日）。
Espectáculo da Feira «Encontro ao anoitecer
no Largo do Senado» (24, Jul - 25, Out, 2020).

31/12/2020

$ 294,600.00 黃昏 薈 萃 議 事 亭（2 0 2 0 年10月2 6日至 1 2月31
日）。
Espectáculo da Feira «Encontro ao anoitecer
no Largo do Senado» (26, Out - 7, Dez, 2020).

澳門青洲坊眾互助會

24/11/2020

$ 7,000.00 慶祝中華人民共和國成立71周年暨喜迎中秋節。

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E

Festa de confraternização, em celebração do

ASSIST ÊNCI A M Ú T UA DOS MOR A-

71.º aniversário da implantação da RPC e da

DORES DO BAIRRO DA ILHA VERDE

Festividade de Chong Chao (Bolo Lunar).
31/12/2020

$ 7,000.00 共慶澳門回歸21周年聯歡茶會。
Banquete de confraternização entitulado «Celebração do 21.º Aniversário do Retorno de
Macau à Pátria».

澳門勞工子弟學校家長會

31/12/2020

$ 4,000.00 澳門基本法紀念館宣傳日。

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA

Tendas de jogos do Dia de Divulgação da Ga-

PARA FILHOS E IRMÃOS DOS OPE-

leria Comemorativa da Lei Básica de Macau.

RÁRIOS DE MACAU
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澳門無疆界青年協會

31/12/2020

$ 25,000.00 全澳大專院校歌唱大賽2020。

ASSOCIAÇÃO SEM FRONTEIRA DA

Concurso de canto para estudantes do ensino

JUVENTUDE DE MACAU

superior de Macau 2020.
31/12/2020

$ 35,000.00 開心帶你遊澳門2。
Uma passeata feliz em Macau 2.

澳門兒童多元智能發展協會

31/12/2020

$ 7,500.00 從繪本故事培養兒童全腦發展。

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVI-

Cultivo do desenvolvimento cerebral das crian-

MENTO DAS INTELIGÊNCIAS MÚL-

ças com estórias ilustradas.

TIPLAS DAS CRIANÇAS DE MACAU

31/12/2020

$ 15,000.00 兒童繪畫班。
Pinturas alusivas a fábulas.

澳門雯明音樂協會

9/11/2020

$ 5,000.00 雯明薈萃2020。
Concerto de canções 2020.

澳門街坊會聯合總會綠楊長者日間護理中心

13/11/2020

$ 2,000.00 美滿團圓慶中秋。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

13/11/2020

$ 2,000.00 「健康飲食」廚技比賽。
Concurso de culinária saudável.

31/12/2020

$ 1,500.00 「綠」楊之星長者環保比賽。
Concurso para idosos subordinado à protecção
ambiental no Edifício Jardim Luk Yeung.

31/12/2020

$ 2,000.00 團團圓圓慶冬至。
Celebrações do Solstício de Inverno.

31/12/2020

$ 1,500.00 「愛我中華」時事常識問答比賽。
Jogos de perguntas e respostas acerca de notícias e factos relativos à China.

澳門街坊會聯合總會青頤長者綜合服務中心

18/12/2020

$ 2,500.00 「有禮好公民」公民教育活動。
Actividade sobre a educação cívica.

31/12/2020

$ 2,500.00 防災避險你要識。
Conhecimentos sobre a prevenção de desastres
e riscos.

31/12/2020

$ 4,000.00 「腦友記天地」手腦大比拼。
Jogos desportivos para idosos.

31/12/2020

$ 2,500.00 青松之友之“好歌唱不完”
。
Sarau de canções para idosos.

澳門心悅軒文化藝術協會

31/12/2020

$ 5,000.00 心悅情軒金曲夜2020。
Espectáculo de ópera cantonense 2020.

隨緣音樂協會

24/11/2020

$ 5,000.00 隨緣迎夏演唱會。
Concerto de boas-vindas ao Verão.

澳門星輝歌舞文化協會
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CANÇÃO E DANÇA SENG FAI DE MACAU

9/11/2020

$ 5,000.00 「星輝閃耀濠江情」金曲夜。
Concerto de canções populares.
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澳門城市大學學生會

28/10/2020

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA

$ 96,940.00 2020「有禮生活約章」之「互相尊重」大專院校辯
論比賽。

UNIVERSIDADE DA CIDADE DE MA-

Concurso de debate para Instituições de Ensi-

CAU

no Superior sob o tema «Respeito mútuo», dos
«Princípios de Vida com Cortesia» 2020.
31/12/2020

$ 10,000.00 慶祝澳門特別行政區成立21周年紀念活動——
第三屆澳門大專高等院校聯合音樂匯演（五校聯
演）。
Celebração do 21.º Aniversário do Estabelecimento da RAEM – 3.º Concerto Conjunto de
Estabelecimentos de Ensino Superior de Macau.

澳門亞洲音樂協會

31/12/2020

$ 5,000.00 慶國慶亞洲戲曲演唱會。
Espectáculo de ópera cantonense asiática.

澳門崇新聯合總會

31/12/2020

A S SOC I AÇÃO U N I ÃO GER A L DA S

$ 3,000.00 經典金曲慶回歸。
Sarau de canções populares, em celebração do

SONG SAN DE MACAU

estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau.

澳門免廢生活協會

21/10/2020

$ 6,489.99 免廢啡色升級工作坊。
Workshop de trabalhos manuais com materiais

MACAU FREE CYCLE ASSOCIATION

reciclados.
31/12/2020

$ 5,380.00 免廢玻璃升級工作坊。
Oficina de trabalhos manuais com vidro reciclado.

宏昇音樂文化協會

18/12/2020

$ 5,000.00 2020宏昇勁歌閃爆耀生輝之夜。
Sarau de ópera cantonense 2020.

澳門三灶同鄉會

13/11/2020

$ 5,000.00 「慶祝中華人民共和國成立71週年」之「和諧共

A S SO C I AÇÃO D O S NAT U R A I S DE

融、幸福全城」敬老文藝活動。

SAM CHOU, DE MACAU

Espectáculo recreativo sob o tema «Viver em
harmonia, cidade feliz» celebrando o 71.º Aniversário da Implantação da RPC.

澳門英姿健康舞蹈會

31/12/2020

$ 5,000.00 英姿歌舞迎回歸歌舞交流演出。
Espectáculo de danças e canções em celebração do retorno de Macau à Pátria.

澳門心連心藝術音樂協會

21/10/2020

$ 5,000.00 情心深樂韻醉今宵懷舊金曲晚會。
Concerto de canções famosas.

美美康體會

9/11/2020

$ 5,000.00 美美星輝歌舞耀濠江。
Espectáculo de ópera cantonense.

澳門基層公職人員協會

31/12/2020

$ 3,400.00 2020基層之聲——人在黎明。

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Sarau de canções em celebração do retorno de

DE NÍVEL BÁSICO DE MACAU

Macau à Pátria 2020.

澳門越南同鄉聯誼會

28/12/2020

$ 13,000.00 公民教育宣傳。
Divulgação de educação cívica.
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中華民族團結促進會

31/12/2020

$ 220,000.00 承辦中華民族雕塑園展覽館——西南民族風情展。
Exposição «Beleza do Sudoeste da China».

澳門基本法青年推廣大使協會

12/10/2020

$ 7,000.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」

ASSOCIAÇÃO DOS EMBAIXADORES

（七月份）。

JUVENIS PARA A DIVULGAÇÃO DA

Actividades de visita guiada e educativas sobre

LEI BÁSICA DE MACAU

a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 7).
15/10/2020

$ 88,260.00 澳門基本法青年推廣大使協會一次性財政支出
費用。
Despesa financeira não corrente.

15/10/2020

$ 8,920.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」
（八月份）。
Actividades de visita guiada e educativas sobre
a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 8).

15/10/2020

$ 7,296.10 澳門基本法青年推廣大使協會經常性財政支出
費用（七至九月份）。
Despesas financeiras correntes (meses 7-9).

9/11/2020

$ 14,040.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」
（九月份）。
Actividades de visita guiada e educativas sobre
a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 9).

18/12/2020

$ 7,680.00 「澳門基本法紀念館」宣傳日。
Visitas guiadas do Dia de Divulgação da Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau.

31/12/2020

$ 20,120.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」
（十月份）。
Actividades de visita guiada e educativas sobre
a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 10).

31/12/2020

$ 18,340.80 導賞員培訓計劃。
Plano de formação de guias.

31/12/2020

$ 47,047.60 澳門基本法青年推廣大使協會經常性財政支出
費用（十至十二月份）。
Despesas financeiras correntes (meses 10-12).
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澳門基本法青年推廣大使協會

31/12/2020

$ 5,240.00 「基本法成就講座——澳門回歸前後大不同」。

ASSOCIAÇÃO DOS EMBAIXADORES

Palestra sobre o Sucesso da Lei Básica – As

JUVENIS PARA A DIVULGAÇÃO DA

grandes diferenças de Macau antes e depois da

LEI BÁSICA DE MACAU.

transferência à Pátria.
31/12/2020

$ 16,920.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」
（十二月份）。
Actividades de visita guiada e educativas sobre
a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 12).

31/12/2020

$ 24,120.00 澳門基本法紀念館及「漫步澳門街之認識澳門」
（十一月份）。
Actividades de visita guiada e educativas sobre
a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau e «Uma Passeata pelas Ruas de Macau –
Conhecer Macau» (mês 11).

31/12/2020

$ 9,900.00 「《憲法》與《澳門基本法》關係」——親子工作
坊。
Workshop para pais e filhos: A relação entre a
Constituição e a Lei Básica de Macau.

澳門街坊總會石排灣家庭及社區綜合服務中

12/10/2020

$ 3,000.00 愛社區、好公民教育講座。
Palestra para sensibilização «Amor à comuni-

心

dade e ser bom cidadão».
30/10/2020

$ 3,500.00 風箏「童」樂日。
Dia de convívio para crianças com lançamento
de papagaios.

30/10/2020

$ 4,926.80 同一社區•同一家。
Actividade para os moradores de Seac Pai
Van.

30/10/2020

$ 3,500.00 一家情繫石排灣。
Actividade para os moradores de Seac Pai
Van.

30/10/2020

$ 2,732.00 健康生活營——漫步登山遊。
Campanha da vida saudável – Passeio às montanhas.

9/11/2020

$ 2,979.50 動感社區展新姿。
Actividade de caridade.

14/12/2020

$ 2,996.80 關懷弱勢你我同心。
Ajuda às pessoas vulneráveis.

31/12/2020

$ 3,900.00 「睦鄰互助•關愛社區」宣傳活動。
Divulgação de assuntos do bairro e de formas
de ajudar os vizinhos.
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澳門街坊總會石排灣家庭及社區綜合服務中

31/12/2020

$ 3,000.00 石排灣社區清潔宣傳隊。
Equipa de divulgação da limpeza do Bairro

心

Habitacional Seac Pai Van.
31/12/2020

$ 2,100.00 「左鄰右里」社區關注隊。
Equipa de assuntos comunitários.

草莓田藝術教育工作室

31/12/2020

STRAWBERRY FIELDS ARTS EDUCA-

$ 33,366.40 戲劇教育。
Teatro educativo.

TION WORKSHOP
澳門餐飲業聯合商會

31/12/2020

$ 144,170.00 黃昏薈萃議事亭（2020年7月24日至10月25日）。

UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRO-

Espectáculo da Feira «Encontro ao anoitecer

PRIETÁRIOS DE ESTABELECIMEN-

no Largo do Senado» (24, Jul - 25, Out, 2020).

TOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
DE MACAU

31/12/2020

$ 235,424.00 黃昏 薈 萃 議 事 亭（2 0 2 0 年10月2 6日至 1 2月31
日）。
Espectáculo da Feira «Encontro ao anoitecer
no Largo do Senado» (26, Out - 7, Dez, 2020).

澳門路環石排灣居民互助會

31/12/2020

$ 2,812.40 燒烤樂共聚。
Churrasco de confraternização.

31/12/2020

$ 4,000.00 暢遊行山樂。
Passeio na montanha.

婦聯心理治療中心

31/12/2020

$ 20,000.00 放鬆系列活動2020。
Série de actividades para relaxamento 2020.

31/12/2020

$ 20,000.00 2020情緒健康系列。
Série de actividades sobre saúde emocional
2020.

31/12/2020

$ 20,000.00 品德高高GO系列活動。
Série de actividades relativas à boa moral.

31/12/2020

$ 20,000.00 親子共融系列活動。
Série de actividades em família.

濠江印社

12/10/2020

$ 8,000.00 篆刻班（2020年7月2至27日）。
Carimbo com caracteres chineses (2 – 27, Jul,
2020).

13/11/2020

$ 8,000.00 篆刻班（九月份）。
Carimbo com caracteres chineses (mês 9).

澳粵文化曲藝協會

30/11/2020

$ 5,000.00 中國夢澳門情愛心演唱會。
Espectáculo de ópera cantonense.

毅楊音樂文化協會

31/12/2020

$ 5,000.00 賀中秋迎國慶「毅楊」雙慶金曲夜。

ASSOCIACAO DE MUSICA E CULTU-

Noite de canções famosas celebrando a Festi-

RA NGAI IEONG

vidade Chong Chao (Bolo Lunar) e a implantação da RPC.

澳門山毅青年協會

18/11/2020

$ 40,389.30 青少年郊野體驗營。

ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE SAN

Plano de promoção comunitária de caminha-

NGAI DE MACAU

da.
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澳門山毅青年協會

31/12/2020

$ 13,987.30 我愛山林。

ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE SAN

Actividade sob o tema «Amor às montanhas e

NGAI DE MACAU

florestas».

澳門聲藝社

13/11/2020

A RT OF VO CA L A S SO C I AT ION OF

$ 5,000.00 SING SING相識演唱會。
Concerto musical.

MACAO
澳門福昇藝苑曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 福昇賀回歸懷舊金曲粵曲演唱晚會。
Sarau de canções tradicionais e ópera cantonense.

澳門添昇藝苑曲藝會

21/10/2020

$ 5,000.00 添昇迎夏日懷舊金曲粵曲演唱晚會。
Espectáculo de ópera cantonense.

澳門藝星音樂文化協會

15/10/2020

$ 3,500.00 綿綿寄語歌曲演唱會。
Concerto de canções.

天倫文娛歌舞會

31/12/2020

$ 5,000.00 金曲歌舞慶回歸。
Sarau de danças e canções famosas, em celebração do retorno de Macau à Pátria.

澳門藝粹文化協會

13/11/2020

$ 5,000.00 國慶、回歸演唱會2020。
Concerto celebração a implantação da República Popular da China e o retorno de Macau à
Pátria 2020.

澳門琴弦友誼曲藝會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE ÓPER A CHINESA

$ 5,000.00 慶祝澳門琴弦友誼曲藝會成立3周年曲藝聯歡晚
會。

DE A M I Z A DE DE COR DAS DE M A-

Sarau de ópera cantonense celebrando o 3.º

CAU

Aniversário da Associação de Ópera Chinesa
de Amizade de Cordas de Macau.

澳門新城歌藝文化協會

28/10/2020

$ 5,000.00 新城金曲小調賀國慶。
Concerto musical, em celebração do Dia da
Implantação da RPC.

澳門藝萃文娛協會

31/12/2020

$ 5,000.00 桃李爭輝展能量國慶文藝晚會。
Sarau celebrando o retorno de Macau à Pátria.

百年今曲曲藝文化協會

30/11/2020

$ 5,000.00 百花齊放樂洋洋演唱會。
Concerto de música popular.

聲揚文化協會

31/12/2020

$ 5,000.00 聲色傳揚演唱會。
Concerto de confraternização.

雄詠武術戲曲文化協會

18/12/2020

HONG WENG MARTIAL ARTS AND

$ 5,000.00 聲情妙韻2020。
Concerto de canções 2020.

CHINESE OPERA CULTURAL ASSOCIATION
澳門美好粵劇曲藝會

13/11/2020

$ 5,000.00 美好粵韻情懷粵曲金曲演唱會。
Espectáculo de ópera cantonense.

澳門星輝錦秀音樂文化協會

9/11/2020

$ 5,000.00 純屬友情演唱會2020。
Concerto de música popular 2020.
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
澳門海燕健康舞蹈協會

31/12/2020

$ 5,000.00 星輝樂韻頌國慶晚會。
Espectáculo musical celebrando o Dia da Implantação da RPC.

澳門市政署司機互助會

21/10/2020

ASSOCIAÇÃO MÚTUA DOS CONDU-

$ 3,000.00 慶祝世遺十五週年「漫步澳門街」。
15.º Aniversário do Conhecimento do Patri-

TORES DO IAM DE MACAU

mónio Mundial – Uma Passeata pelas Ruas de
Macau.
13/11/2020

$ 3,000.00 綠色出行「騎單車•郊外遊」親子樂。
Deslocação sem poluição – «Passeio de bicicleta».

澳門東望洋跑道促進和發展協會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E

$ 10,000.00 Exposição C olectiva «O Ci rcu ito da Gu ia
como Património Mundial da UNESCO».

DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO
DA GUIA DE MACAU
澳門歌舞文化協會

17/12/2020

$ 5,000.00 歌舞昇平金曲、粵曲、敬老晚會。
Espectáculo de ópera cantonense para idosos.

藝聲音樂文化協會

31/12/2020

$ 4,970.00 慶祝中華人民共和國成立71週年及慶祝澳門特
別行政區成立21週年文藝晚會。
Sarau recreativo de confraternização celebrando o 71.º Aniversário da Implantação da República Popular da China e o 21.º Aniversário do
Retorno de Macau à Pátria.

澳門樂韻藝萃交流協會

31/12/2020

$ 5,000.00 樂韻飛揚迎新禧。
Sarau de ópera cantonense.

怡情樂聚文化藝術協會

31/12/2020

$ 5,000.00 怡情樂聚會知音。
Concerto de confraternização.

澳門陽光歌舞文化協會

18/12/2020

$ 3,800.00 「陽光歌舞慶回歸」金曲夜。

MACAO SUNSHINE SONG AND DAN-

Noite de canções famosas celebrando o retor-

CE CULTURAL ASSOCIATION

no de Macau à Pátria.

澳門俊聲娛樂協會

31/12/2020

$ 5,000.00 俊聲薈聚金曲夜。
Concerto de canções populares.

怪老樹劇團

31/12/2020

$ 5,000.00 放學後巡迴演出——鬼馬畢卡索。

T H E F U N N Y OL D T R EE T H EAT R E

Espectáculo itinerante depois das aulas: Picas-

ENSEMBLE

so divertido.

澳門文化產業青年促進會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE PRO-

$ 12,000.00 旅畔POLI看世界遊澳雅文共享休閒時光。
Actividades recreativas no Anim’
Arte.

MOÇÃO DAS I N DÚST R I AS C U LT URAIS DE MACAU
澳門環星音樂文化協會

13/11/2020

$ 5,000.00 2020環星民眾同樂日。
Dia de convívio junto do público 2020.

澳門星夢傳奇藝術文化協會

31/12/2020

$ 5,000.00 星夢歌舞喜迎聖誕。
Canções e danças de boas-vindas ao Natal.
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給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

subsidiados

目的
Finalidades

dos apoios
揚眉音樂文化協會

9/10/2020

$ 5,000.00 揚聲眉語情深不變演唱晚會。
Concerto de canções populares.

民眾青年會

31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS DE POVO

$ 10,000.00 民青定向日。
Dia de orientação militar para os jovens.

31/12/2020

$ 30,000.00 第二屆民青好聲音。
2.a Boa Canção da Juventude.

31/12/2020

$ 101,668.20 《憲法》與《澳門基本法》關係之社區巡禮系列
活動。
A relação entre a Constituição e a Lei Básica
de Macau.

澳門陽光曲藝文化協會

9/10/2020

$ 5,000.00 陽光照耀濠江金曲粵曲敬老晚會。
Espectáculo de ópera cantonense para idosos.

澳門專才發展學會

23/10/2020

$ 50,000.00 好公民家族義工訓練活動。

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMEN-

Actividades de treino para voluntários da Fa-

TO DE PROFISSIONAIS DE MACAU

mília de Bons Cidadãos.

澳門孖寶演藝協會

15/10/2020

$ 5,000.00 孖寶之友2020。
Sarau de canções famosas 2020.

澳門懷舊收藏學會

31/12/2020

$ 398,670.00 澳門情懷童真玩趣懷舊現具展。

ASSOCIAÇÃO DOS COLECCIONADO-

Nostalgia de Macau – Exposição de brinque-

RES DE ANTIGUIDADES DE MACAU

dos nostálgicos a recordar a inocência infantil.

澳門明星歌舞坊

12/10/2020

$ 5,000.00 星星相惜會知音。
Concerto de canções populares.

陳建華音樂文藝促進會

15/10/2020

$ 5,000.00 港澳同盟獻愛心金曲粵曲敬老晚會。
Espectáculo de ópera cantonense para idosos
de Hong Kong e de Macau.

嘻盛演藝文化協會

15/10/2020

$ 5,000.00 好歌獻給你演唱會。
Concerto de canções.

澳門環保青年協會

4/11/2020

$ 5,000.00 愛澳淨灘活動2020。
Vamos manter as praias limpas 2020.

M ACAO E N V I RON M E N T PRO T ECTION YOUTH ASSOCIATION
澳門大灣區音樂文化協會

30/11/2020

$ 5,000.00 喜氣洋洋迎聖誕金曲夜。
Festa de confraternização e de celebração do
Natal.

澳門樂聲聯誼文化促進會

9/11/2020

$ 5,000.00 喜迎中秋夜。
Celebração da Festividade de Chong Chao
(Bolo Lunar).

澳門廣東青年協會

31/12/2020

$ 5,000.00 親子平衡車培訓班。

MACAO GUANGDONG YOUTH ASSO-

Curso de formação para toda a família para

CIATION

andar a bicicleta de equilíbrio.
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澳門青年茶文化推廣協會

31/12/2020

A S S O C I AÇ ÃO DE P RO MO Ç ÃO DA

$ 40,000.00 濠江茗薈。
Programa de Promoção da Cultura do Chá.

CULTURA DO CHÁ PARA JUVENTUDE DE MACAU
榮旭國際戲曲藝術協會

15/12/2020

$ 5,000.00 榮旭粵韻戲曲展演。
Concerto de ópera chinesa.

澳門菁新文化協會

1/12/2020

$ 4,751.00 金秋菁新夜演唱會。
Concerto.

澳門星耀音樂協會

30/11/2020

$ 5,000.00 群星閃耀曲藝歌舞薈。
Sarau de danças e canções famosas.

山明水秀音樂會

29/12/2020

$ 5,000.00 大約在冬季演唱會。
Concerto de Inverno.

澳門映藝音樂文化協會

12/11/2020

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MÚSICA

$ 3,000.00 普天同慶樂滿城音樂會。
Concerto de canções populares.

IENG NGAI DE MACAU
願景動力青年協會

31/12/2020

$ 5,000.00 認識澳門基本法遊戲攤位。

V ISION P OW ER YOU T H A S SO C I A-

Tendas de jogo dedicadas ao tema Conhecer a

TION

Lei Básica de Macau.

澳門華藝流行音樂協會

23/11/2020

ASSOCIAÇÃO DE MÚSICA POPULAR

$ 3,000.00 金曲迴響濠江情音樂會。
Concerto de canções populares.

WA NGAI DE MACAU
大紅大紫曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 大紅大紫金曲粵曲賀昇平。
Espectáculo de ópera cantonense.

聚賢雅集協會

31/12/2020

$ 5,000.00 聚賢金曲迴聲賀回歸演唱會。
Concerto de canções populares.

澳門宣藝藝苑曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 宣藝粵韻金曲賀昇平。
Concerto de ópera cantonense.

朗月文化曲藝協會

31/12/2020

$ 5,000.00 粵韻情牽朗月星輝夜。
Concerto de ópera cantonense.

南平星滙文化協會

31/12/2020

$ 5,000.00 2020胡南平學生匯報演唱會。
Concerto de canções 2020.

澳門樂聚軒曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 歌聲悠揚會知音。
Sarau de ópera cantonense.

萍萍曲藝會

31/12/2020

$ 5,000.00 萍萍曲藝展演。
Sarau de ópera cantonense.

芳芳粵劇團

31/12/2020

$ 5,000.00 芳芳戲曲會知音。
Sarau de ópera cantonense.

澳門英英曲藝舞蹈協會

31/12/2020

$ 5,000.00 蓮花盛開慶回歸歌舞交流。
Espectáculo de danças e canções em celebração do retorno de Macau à Pátria.
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31/12/2020

樂遙文化慈善協會

$ 5,000.00 樂韻•逍遙演唱會。
Concerto musical.

31/12/2020

澳門燦爛陽光愛心協會

$ 5,000.00 燦爛陽光愛心敬老晚會。
Sarau para idosos.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Fevereiro
de 2021.

二零二一年二月十日於市政署
市政管理委員會主席

戴祖義

O Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, José Tavares.

（是項刊登費用為 $68,456.00）

(Custo desta publicação $ 68 456,00)

公 告

Anúncios

第024/DGF/2020號公開招標
“為青洲坊活動中心提供保安服務”

按二零二一年一月二十九日市政署市政管理委員會之決議，
現就“為青洲坊活動中心提供保安服務”進行公開招標。

有意投標者，可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路
（新馬路）163號地下本署文書及檔案中心索取有關招標章程及
承投規則，或可登入本署網頁（http://www.iam.gov.mo）免費下
載，如有意投標者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。

Concurso Público n.º 024/DGF/2020
«Prestação de serviço de segurança ao Centro de Actividades
Comunitárias no Edifício do Bairro da Ilha Verde»
Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), tomada em sessão, de 29 de Janeiro
de 2021, se acha aberto o concurso público para a «Prestação
de serviço de segurança ao Centro de Actividades Comunitárias no Edifício do Bairro da Ilha Verde».
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de expediente, 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, ou descarregados de forma gratuita
através da página electrónica deste Instituto (http://www.iam.
gov.mo). Se os concorrentes quiserem descarregar os documentos acima referidos, sendo também da sua responsabilidade
a consulta de actualizações e alterações das informações na
nossa página electrónica durante o período de entrega das propostas.

截 止 遞 交 標 書日期 為 二零二一 年三月十 七日中午 十二 時
正。投標人或 其代表請將 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 金澳門元陸萬肆仟捌佰 貳拾圓正
（$64,820.00）。臨時保證金可以現金或銀行擔保提供。若以現
金方式，須前往市政署財務處出納提交、或帶同本標書之臨時擔
保之存款憑證（一式三份）前往澳門大西洋銀行繳交，並於繳付

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas
do dia 17 de Março de 2021. Os concorrentes ou seus representantes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo
de Expediente e Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de $64 820,00 (sessenta e quatro mil e oitocentas
e vinte patacas). A caução provisória pode ser prestada em
numerário ou garantia bancária. Caso seja em numerário, a
prestação da caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no Banco Nacional
Ultramarino de Macau, juntamente com a guia de depósito da
caução provisória (em triplicado), havendo ainda que entregar
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後將存款憑證交回本署財務處出納以換取正式收據。若以銀行
擔保方式，則必須前往市政署財務處出納繳交。因繳付保證金而
導致的所有開支費用，概由投標人負責。

開標日期為二零二一年三月十八日上午十時正，於南灣大馬
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a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de
levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obrigatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação da
caução constituem encargos do concorrente.
O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na
Divisão de Formação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia Grande, n.º 804, Edf. China Plaza, 6.º andar, pelas
10,00 horas do dia 18 de Março de 2021.

路804號中華廣場六樓本署培訓及資料儲存處舉行。

二零二一年二月八日於市政署

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 8 de Fevereiro de
2021.
市政管理委員會委員

林紹源

（是項刊登費用為 $2,402.00）

第004/DZVJ/2021號公開招標
“為2021年澳門荷花節之展場設計及佈置場地”

O Administrador do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais, Lam Sio Un.
(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Concurso Público n.º 004/DZVJ/2021
«Design e ornamentação dos locais da exposição do Festival
da Flor de Lótus de Macau 2021»

按照二零二一年二月五日市政 管理委員會決議，現就“ 為
2021年澳門荷花節之展場設計及佈置場地”進行公開招標。

有意投標人可於 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
及承投規則；亦可登入本署網頁（http://www.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。

截止遞交標書日期為二零二一年三月十一日中午十二時正。
參與投標之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中
心，並須繳交臨時擔保澳門元叁萬陸仟圓（$36,000.00）。臨時
擔保可以現金存款或銀行擔保提供。若以現金存款，可前往市政
署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證（一式三份）前往
澳門大西洋銀行繳交，並於繳付後將存款憑證交回本署財務處
出納以換取正式收據。因提供擔保而導致的所有開支費用，概由
投標人負責。

開標日期定於二零二一年三月十二日上午十時正，於本署培
訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）進行。

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do IAM, dada no dia 5
de Fevereiro de 2021, se acha aberto o concurso público para a
design e ornamentação dos locais da exposição do Festival da
Flor de Lótus de Macau 2021.
O programa do concurso e o caderno de encargos podem ser
obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratuitamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento
dos documentos acima referidos assumem também a responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações
das informações na nossa página electrónica durante o período
de entrega das propostas.
O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas do dia 11 de Março de 2021. Os concorrentes devem entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente
e Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor
de $ 36 000,00 (trinta e seis mil patacas). A caução provisória
pode ser prestada por depósito em dinheiro ou garantia bancária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser
efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros
(DAF) do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau,
juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo
ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da DAF do
Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. As despesas resultantes da
prestação de cauções constituem encargos do concorrente.
O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício China
Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 12 de Março de 2021.

N.º 8 — 24-2-2021
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此外，本署安排於二零二一年三月一日下午三時三十分，於
本署培訓中心（南灣大馬路中華廣場6樓）舉行公開解釋會。

二零二一年二月十日於市政署

O IAM organizará uma sessão de esclarecimento pública no
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 15,30 horas do dia 1
de Março de 2021.
Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Fevereiro
de 2021.

市政管理委員會委員

關施敏

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

（是項刊登費用為 $2,164.00）

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

Aviso

通 告

因以下受資助實體退還資助金額，市政署現公佈資助金額
修正資料：

Vem o Instituto para os Assuntos Municipais publicar a
rectificação dos montantes de apoio financeiro recebidos pelas
seguintes entidades beneficiárias que procederam à devolução
de verba:

給予財政
受資助實體
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

修正金額

刊登公報資料

Data da

Montantes

Montantes

Dados do Boletim Oficial

atribuição subsidiados

rectificados

publicados

目的
Finalidades

dos apoios
15/5/2020

澳門街坊會聯合總會

$ 47,626.40

$ 24,426.40 二 零 二 零 年 七 月 十 五 日 第 澳門街 坊會聯 合總會 栢 蕙 活

União Geral das Asso-

二十九期《澳門特別行政區公 動中心活動及培訓費用（一至

ciações dos Moradores

報》第二組

de Macau

Boletim Oficial da R AEM Despesas das actividades e

三月份）。

n.º 29, II Série, de 15 de Julho formação (meses 1-3).
de 2020.
16/4/2020 $ 252,500.00 $ 213,000.00 二 零 二 零 年 七 月 十 五 日 第 社區推廣劇場（第一期）。

戲劇農莊

二十九期《澳門特別行政區公 Actividade de promoção co-

Teatro de Lavradores

munitária (1.ª Fase).

報》第二組
Boletim Oficial da R AEM
n.º 29, II Série, de 15 de Julho
de 2020.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Fevereiro
de 2021.

二零二一年二月十日於市政署
市政管理委員會主席

戴祖義

O Presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais, José Tavares.

（是項刊登費用為 $1,575.00）

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

退 休 基 金 會

FUNDO DE PENSÕES

三十日告示

Édito de 30 dias

茲公佈，治安警察局退休警員麥肇光之遺孀區美蓮現向本
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

Faz-se público que Au Mei Lin, viúva de Mac Siu Kuong, que
foi guarda, aposentado do Corpo de Polícia de Segurança Pública, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada pelo
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卹金，應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十
日內，向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異
議，則現申請人之要求將被接納。

二零二一年二月十九日於退休基金會

第 8 期 —— 2021 年 2 月 24 日

mesmo, devem todos os que se julgam com direito à percepção
da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo
de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito no
Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos,
pois que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão
da requerente, findo que seja esse prazo.
Fundo de Pensões, aos 19 de Fevereiro de 2021.

行政管理委員會主席

沙蓮達

（是項刊登費用為 $1,020.00）

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda
M.C. Xavier.
(Custo desta publicação $ 1 020,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA
E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

經 濟 及 科 技 發 展 局

通 告

Aviso

茲根據經第20/2016號行政法規修改的第29/2003號行政法
規《產地來源證明規章》第四條第三款規定，公佈對外貿易活動
產地來源證明書之印件格式，以及有關之填寫說明。有關印件格
式及填寫說明載於作為本通告組成部分的附件。

二零二一年二月九日於經濟及科技發展局

Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 29/2003 (Regulamento da Certificação de Origem), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 20/2016,
tornam-se públicos os modelos de impressos de certificado de
origem para as operações de comércio externo, bem como as
respectivas instruções de preenchimento, anexos ao presente
aviso e que dele fazem parte integrante.
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 9 de Fevereiro de 2021.

局長

戴建業

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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產地來源證明書之填寫說明
產地來源證明書（格式ECO 018）包括下列四份：
正本、第一副本、第二副本、第三副本。
出口商（名稱及地址）—— 填寫出口商的名稱及地址，須與
在經濟及科技發展局所登錄的相符。
編號 —— 填寫經濟及科技發展局所給予的受管制外貿活動
登記編號。
編號（產地來源證明書右上方）——由經濟及科技發展局填

2917

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
DO CERTIFICADO DE ORIGEM
O Certificado de Origem (Modelo ECO 018) consta de 4
exemplares:
Original, duplicado, triplicado, quadruplicado.
Exportador (nome e morada) — Inscrever a designação e
morada do exportador, conforme os inscritos na Direcção
dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
(DSEDT).
Número — Inscrever o Número de Registo para Operações
de Comércio Externo sob Controlo (OCESC) atribuído pela
DSEDT.
Número (lado direito superior do Certificado de Origem) —
Reservado à DSEDT.

寫。
收貨人（名稱及地址）——填寫收貨人名稱及地址。

Consignatário (nome e morada) — Inscrever o nome e morada do consignatário.

往來銀行名稱 ——填寫交易銀行名稱。

Nome do banco negociador — Inscrever o nome do banco
negociador.

運輸方式——在所選擇運輸方式之方格內填寫「X」。
目的地——貨物實際到達的最後之國家或地區，不論在運

Meio de transporte utilizado — Assinalar por meio de cruz
o meio de transporte a utilizar.

發票編號——應該指明相關之商業發票編號。

País de destino — Entende-se por país ou local de destino
o último país ou local para o qual as mercadorias foram efectivamente expedidas, verificando-se ou não interrupção no
transporte, desde que não tenham sido objecto de transacção
comercial nos países ou locais intermédios, se os houver.

出口准照編號（不強制填寫）——由出口商填寫。

N.º da factura — Deve ser indicado o n.º da factura comercial
correspondente.

生產商編號——填寫經濟及科技發展局所給予的工業准照

N.º da licença de exportação (preenchimento facultativo) —
Reservado ao exportador.

輸途中有無中斷，如有中間國家或地區，只要不在中間國家或地
區內進行商業交易，則被視為目的地國家或地區。

編號。
裝箱標誌、編號及種類——貨物摘要——有關貨物之詳細
說明應以絕對清楚之形式表達，以及依照本欄標題之有關順序
填寫，又或者：第一、商標及（裝運標誌）編號；第二、數量及包
裝方式；第三、依照澳門協調制度之貨物分類表編碼及貨物名
稱。
數量或重量（公斤）——應該填寫所說明貨物之數量，總淨
重及總重量。
日期、簽名及蓋章——由經濟及科技發展局填寫。

N.º do produtor — Deve ser inscrito o n.º da licença industrial atribuída pela DSEDT.
Marcas, números e tipos de embalagem — descrição das
mercadorias — As especificações relativas às mercadorias, devem ser referidas de forma absolutamente clara e pela ordem
referida no título deste campo, ou seja: 1.º marcas e números
(shipping marks); 2.º quantidades e tipos de embalagens; 3.º código e designação das mercadorias, segundo a NCEM/sistema
harmonizado.
Quantidade ou peso (Kg) — Deve ser inscrito a quantidade,
o peso líquido total e peso total das mercadorias descritas.
Data, assinatura e carimbo — Reservados à DSEDT.

2918

澳門特別行政區公報——第二組

第 8 期 —— 2021 年 2 月 24 日

N.º 8 — 24-2-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

2919

澳門特別行政區公報——第二組

2920

產地來源證明（外地產品）之填寫說明

產地來源證明（外地產品）包括下列四份：
正本一份及副本三份。
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO
DO CERTIFICADO DE ORIGEM (produtos estrangeiros)
O Certificado de Origem (produtos estrangeiros) constam 4
exemplares:
Original e 3 duplicados.

第一欄——出口商（名稱、地址及國家）
填寫出口商的名稱、地址及國家，須與在經濟及科技發展局
所登錄的相符。
第二欄——編號

CAMPO 1 — Exportador (nome, endereço completo, país)
Inscrever a designação, morada e país do exportador, conforme os inscritos na DSEDT.
CAMPO 2 — Número
Reservado à DSEDT.

由經濟及科技發展局填寫。
第三欄——收貨人（名稱、地址及國家）
填寫收貨人名稱、地址及國家。

CAMPO 3 — Consignatário (nome, endereço completo,
país)
Inscrever a designação, morada e país do consignatário.
CAMPO 4 — País de origem

第四欄——原產地
農業產品種植之國家或地區、礦產開採之國家或地區、工
業產品全部或部份生產之國家或地區，被視為原產地國家或地
區。
若有關的製造工序於兩個或兩個以上的國家或地區進行，
應以進行最後轉變成型工序的國家或地區為產地來源國。並應
遵守產品入口國所規定的相關貨物產地來源條例。進行再包裝、
分類及混合等工序不能構成最後轉變成型工序。
必須填寫准照或申報單所說明貨物之原產地國家或地區名
稱。
第五欄——目的地
貨物實際到達的最後之國家或地區，不論在運輸途中有無
中斷，如有中間國家或地區，只要不在中間國家或地區內進行商
業交易，則被視為目的地國家或地區。

Entende-se por país ou local de origem o país ou local onde
os produtos agrícolas foram cultivados, o minério extraído e os
artigos manufacturados foram fabricados no todo ou em parte.
Se os respectivos processos produtivos foram realizados
em dois ou mais países ou locais, devemos considerar o país
ou local que foi responsável pela última fase de operação de
transformação na forma definitiva como o país de origem.
Mais, as legislações pertinentes da certificação de origem de
mercadorias dos países importadores têm de ser obedecidas.
Os procedimentos de reembalagem, assortimento e mistura
não constituem a última fase de operação de transformação na
forma definitiva.
Inscrever obrigatoriamente o nome do(s) país(es) ou local(is) de
origem das mercadorias descritas na licença ou na declaração.
CAMPO 5 — País de destino
Entende-se por país ou local de destino o último país ou local para o qual as mercadorias foram efectivamente expedidas,
verificando-se ou não interrupção no transporte, desde que
não tenham sido objecto de transacção comercial nos países ou
locais intermédios, se os houver.

第六欄——運輸方式—地點及日期

CAMPO 6 — Local e data de embarque – meio de transporte

填寫運輸方式—地點及日期。

Assinalar o meio de transporte – local e data de embarque.

第七欄——補充資料

CAMPO 7 — Detalhes suplementares
Informações adicionais a preencher pelo exportador.

補充資料由出口商填寫。
第八欄——裝箱標誌——編號及種類——貨物摘要
有關貨物之詳細說明應以絕對清楚之形式表達，以及依照
本欄標題之有關順序填寫，又或者：第一、商標及（裝運標誌）編
號；第二、數量及包裝方式；第三、依照澳門協調制度之貨物分
類表編碼及貨物名稱。

CAMPO 8 — Marcas e números – número e natureza dos
volumes — Descrição das mercadorias
As especificações relativas às mercadorias, devem ser referidas de forma absolutamente clara e pela ordem referida no
título deste campo, ou seja: 1.º marcas e números (shipping
marks); 2.º quantidades e tipos de embalagens; 3.º código e designação das mercadorias, segundo a NCEM/sistema harmonizado.
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CAMPO 9 — Quantidade

第九欄——數量
應該填寫所說明貨物之總淨重及總重量。
第十欄——離岸價格

Deve ser inscrito o peso líquido total e o peso total das mercadorias inscritas.
CAMPO 10 — Valor FOB

指明離岸價格之貨幣及價值。
第十一欄——出口准照編號（不強制填寫）
由出口商填寫。

Indicar a moeda e o valor FOB.
CAMPO 11 — N.º da licença de exportação (preenchimento
facultativo)
Reservado ao exportador.

第十二欄——往來銀行名稱
填寫交易銀行名稱。

CAMPO 12 — Nome do banco negociador
Inscrever o nome do banco negociador.

第十三欄——發出實體（名稱、地址及國家）

CAMPO 13 — Autoridade competente (nome, endereço
completo, país)

由經濟及科技發展局發出。
Reservados à DSEDT.
第十四欄——日期、簽名及蓋章
由經濟及科技發展局填寫。

CAMPO 14 — Data, assinatura, carimbo
Reservados à DSEDT.

（是項刊登費用為 $21,845.00）

(Custo desta publicação $ 21 845,00)

財 政 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

公 告

Anúncio

茲特公告，根據經濟財政司司長二零二一年二月二日所作批
示，批准透過第1/C P/DSF-DA F/2021號“為財政局及轄下中心
提供保安服務”進行公開招標。

自本公告刊登於《澳門特別行政區政府公報》日起，有興趣
的投標人士得於辦公時間內前往位於澳門南灣大馬路575、579、
585號財政局大樓十四樓查閱有關招標方案和承投規則，有關資
料亦可透過財政局網頁（http://www.dsf.gov.mo）免費下載。

有意投標人士可按投標書內提供的日期時段參與現場視察
之安排。

投標書必須在二零二一年三月二十九日中午十二時或之前交
至財政局大樓十四樓行政暨財政處。

為保證切實及準時履行提交投標書所承擔的義務，必須向
澳門特別行政區遞交澳門元拾玖萬貳仟元正（$192,000.00）作

Faz-se saber que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário
para a Economia e Finanças, de 2 de Fevereiro de 2021, foi
determinada a abertura do Concurso Público n.º 1/CP/DSF-DAF/2021 para a prestação de serviços de segurança nas instalações e equipamentos da Direcção dos Serviços de Finanças.
O respectivo programa do concurso e o caderno de encargos
encontram-se disponíveis para efeitos de consulta durante o
horário de expediente no 14.º andar do Edifício Finanças, sito
na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, em Macau, a
partir da data da publicação deste anúncio no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau e também disponíveis gratuitamente, a partir da mesma data, na homepage
desta Direcção de Serviços (http://www.dsf.gov.mo).
Os interessados poderão participar na inspecção dos locais
conforme a data e hora referidas no programa do concurso.
As propostas devem ser entregues até às 12,00 horas do dia
29 de Março de 2021, na Divisão Administrativa e Financeira
desta Direcção de Serviços, sita no 14.º andar do Edifício Finanças.
É obrigatória a prestação de uma caução provisória a favor
da RAEM, no valor de cento e noventa e duas mil patacas
($192 000,00), a qual garantirá o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assumem com a apresentação da proposta. A caução provisória poderá ser feita por depósito bancário,
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為臨時保證金。臨時保證金可透過現金存款或銀行擔保為之，如
屬現金存款，須向本局行政暨財政處索取存款憑單。
開標定於二零二一年三月三十日上午十時於澳門南灣大馬路
575、579、585號財政局大樓地庫進行。倘本局因颱風或其他不
可抗力之原因而停止辦公，則原定的截標或開標日期及時間將
順延至緊接的第一個工作日。
判給依據下列因素及有關權重為標準：

para o que se deve solicitar a respectiva guia de depósito na
Divisão Administrativa e Financeira da Direcção dos Serviços
de Finanças, ou mediante garantia bancária.
O acto público do concurso realizar-se-á no dia 30 de Março
de 2021, pelas 10,00 horas da Cave do Edifício Finanças, sita
na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585, em Macau.
Em caso de encerramento destes Serviços por causa de tempestade ou de outras causas de força maior, o termo do prazo
de entrega das propostas ou a data e a hora estabelecidas para
o acto público do concurso serão transferidos para o primeiro
dia útil seguinte.
No critério que preside à adjudicação intervêm os seguintes
factores com a ponderação que se indica:

a. 服務價金——佔45%；
b. 保安服務計劃及計劃派駐保安人員的履歷及經驗——佔
35%；

a. Preço: (45%);
b. Plano de serviços de segurança e currículo e experiência
dos guardas a destacar: (35%);

c. 公司規模及服務經驗（包括長期保安員工數量、行業年
資、曾提供/現提供服務機構/公司、有效的認證證書等）——佔
20%。
二零二一年二月八日於財政局

c. Dimensão da empresa e experiência da prestação de serviços (incluindo o número dos guardas sob contrato de longo
prazo, antiguidade, organismo/empresa a que prestou/presta
serviços, certificado válido, etc.): (20%).
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 8 de Fevereiro de
2021.

局長

容光亮

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $2,606.00）

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

告 示

Edital
Contribuição Predial Urbana

申駁市區房屋稅

Reclamação
按照八月十二日第19/78/M號法律核准，並經四月十三日第
19/87/M號法令修訂之《市區房屋稅規章》第七十一條的規定，
澳門財稅廳於二零二一年三月一日至三十一日期間，接受納稅人
申駁關於二零二零年度房屋紀錄中評定之可課稅收益。

Faz-se saber, face ao disposto no artigo 71.º do Regulamento da
Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de
12 de Agosto, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 19/87/M, de 13 de Abril, que, durante o período de 1 a 31 de
Março do corrente ano, as matrizes prediais vão ser postas a
reclamação dos contribuintes, podendo estes reclamar contra o
rendimento colectável fixado para o exercício de 2020.

有關表格可於財政局大樓、政府綜合服務大樓及離島政府
綜合服務中心索取，或於財政局網頁（w w w.dsf.gov.mo）下載。
上述申駁亦可透過財政局「電子服務」申請。

二零二一年二月五日於財政局

O respectivo impresso é fornecido por estes Serviços, no
Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e no
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, ou ser descarregado
através do endereço electrónico www.dsf.gov.mo, podendo,
ainda, o pedido de reclamação acima referido ser apresentado
através do endereço electrónico desta Direcção de Serviços.
Direcção dos Serviços de Finanças, aos 5 de Fevereiro de
2021.

局長

容光亮
O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)
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博 彩 監 察 協 調 局

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

通 告

Aviso

第1/DICJ/2021號批示

根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》
第十條、第26/20 09號行政法規《領導及主管人員通則的補充
規定》第二十二條及第二十三條、第34/20 03號行政法規《博彩
監察協調局的組織及運作》第四條（五）項，以及公佈於二零二
零年六月十日第二十四期《澳門特別行政區公報》第二組的第
67/2020號經濟財政司司長批示第三款的規定，本人決定如下：

一、授予及轉授予博彩監察協調局副局長廖志聰關於領導、
管理及協調審計廳及研究調查廳的下列權限：

（一）認可工作人員的工作表現評核，但主管人員除外；

（二）批准年假的享受，對更改及提前享受年假的申請作出
決定，以及決定缺勤屬合理或不合理；

（三）就因個人理由或工作需要而轉移年假的申請作出決
定；

Despacho n.º 1/DICJ/2021
Ao abrigo do artigo 10.º da L ei n.º 15/20 09 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e
Chefia), dos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto
do pessoal de direcção e chefia), da alínea 5) do artigo 4.º
do Regulamento Administrativo n.º 34/2003 (Organização e
Funcionamento da Direcção de Inspecção e Coordenação de
Jogos), e do n.º 3 do Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 67/2020, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 10 de Junho de 2020, determino o seguinte:
1. Delego e subdelego no subdirector da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Lio Chi Chong, as seguintes
competências relativas à direcção, gestão e coordenação do
Departamento de Auditoria e do Departamento de Estudos e
Investigação:
1) Homologar as avaliações do desempenho dos trabalhadores, com exclusão da avaliação das chefias;
2) Autorizar o gozo de férias, decidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado de férias e justificar ou injustificar as
faltas;
3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

（四）批准不超越法定上限的超時工作；

（五）批准採用輪值工作；

（六）批准工作人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康
檢查委員會作檢查；

（七）批准提供存檔文件的資訊、查閱該等文件或發出該等

4) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas
extraordinárias até ao limite legalmente previsto;
5) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;
6) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;
7) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de documentos arquivados, com exclusão dos excepcionados por lei;

文件的證明，但法律另有規定者除外；

（八）簽署發給澳門特別行政區公共及私人實體的文書，但
發給行政長官辦公室及各主要官員辦公室的文書除外。

二、現授予及轉授予的權限不妨礙行使收回權及監管權。

三、對行使本批示授予及轉授予的權限而作出的行為，得提
起必要訴願，但本批示第一款（一）項及法律另有規定者除外。

四、透過經經濟財政司司長認可並公佈於《澳門特別行政區
公報》的批示，副局長廖志聰可基於部門良好運作的理由而轉
授予主管人員。

8) Assinar o expediente dirigido a entidades públicas e
privadas da Região Administrativa Especial de Macau, com
excepção do dirigido ao Gabinete do Chefe do Executivo e aos
Gabinetes dos titulares dos principais cargos.
2. A presente delegação e subdelegação de competências é
feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
3. Dos actos praticados no uso da delegação e subdelegação
de competências conferidas pelo presente despacho cabe recurso hierárquico necessário, com exclusão da alínea 1) do
n.º 1 deste despacho e dos excepcionados por lei.
4. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário para a Economia e Finanças, o subdirector Lio Chi Chong
pode subdelegar, no pessoal de chefia, as competências que
julgue adequadas ao bom funcionamento dos serviços.
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五、副局長廖志聰自二零二一年二月三日起在本授權及轉授
權範圍內作出的行為，予以追認。
六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效
力。

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector
Lio Chi Chong, no âmbito das competências ora delegadas e
subdelegadas, desde 3 de Fevereiro de 2021.
6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a
Economia e Finanças, de 10 de Fevereiro de 2021).

（由經濟財政司司長於二零二一年二月十日批示認可）

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 5 de
Fevereiro de 2021.

二零二一年二月五日於博彩監察協調局
局長

何浩瀚

O Director, Adriano Marques Ho.

（是項刊登費用為 $3,148.00）

(Custo desta publicação $ 3 148,00)

澳 門 金 融 管 理 局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

通 告

Aviso

行使申述權之公示通知

澳門金 融 管 理 局向前保 險代 理 人何劍梅（持 澳門居民 身
份證，編號：---7939（1）及在本局登記編號5131/A P S）提起第
0 22 /2 0 2 0 號違法行為程序，因被訴人沒有按中介合同所定期
限，向保險公司提交所有已收訖的收據的帳目，故違反了經第
27/2001號行政法規重新公佈，並經第14/2003號行政法規修改
的六月五日第38/89/M號法令第九條g）項的規定，現根據《行政
程序法典》第七十二條的規定，通知上述被訴人需於二零二一年
三月十五日早上十時來臨澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管
理局大樓，以便就本違法行為程序進行聽證。
二零二一年一月二十八日於澳門金融管理局
行政管理委員會：

Notificação Edital para Exercício do Direito de Audiência
Tendo sido instaurado o processo de infracção n.º 022/2020
pela Autoridade Monetária de Macau à ex-mediadora de seguros, Ho Kim Mui, portadora do BIR de Macau n.º ---7939(1),
registada na Autoridade Monetária de Macau (AMCM) sob
o n.º 5131/APS, por violação do dever de prestação de contas às
seguradoras nos prazos estabelecidos no contrato de mediação
de todos os recibos cobrados, o que constitui violação do disposto no artigo 9.º, alínea g), do Decreto-Lei n.º 38/89/M, de 5 de
Junho, republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 27/2001
e alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 14/2003, notifica-se a autuada acima melhor identificada, ao abrigo do artigo
72.º do Código do Procedimento Administrativo, para se deslocar ao Edifício-Sede desta Autoridade, sito na Calçada do Gaio,
números 24-26, em Macau, no próximo dia 15 de Março de 2021,
pelas 10,00 horas, a fim de ser ouvida, no âmbito deste processo.
Autoridade Monetária de Macau, aos 28 de Janeiro de 2021.
Pel’O Conselho de Administração:

主席：陳守信

Presidente, Chan Sau San.

委員：黃立峰

Administrador, Vong Lap Fong.
（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

165,077,097,457.95

外判投資 Investimentos sub-contratados

總計 Total do activo

其他資產 Outros valores activos

623,065,257,485.24

1,950,093,060.04

0.00

176,664,840,291.71

其他投資 Outras aplicações

279,373,226,675.54

銀行結存 Depósitos e contas correntes

621,115,164,425.20

債券 Títulos de crédito

財政儲備資產 Reservas financeiras da RAEM

資產帳戶 ACTIVO

負債帳戶 PASSIVO

澳門元

總計 Total do passivo

623,065,257,485.24

31,061,183,177.81

438,454,993,936.97

超額儲備 Reserva extraordinária
本期盈餘 Resultado do exercício

146,606,487,000.00

616,122,664,114.78

6,942,593,370.46

(Patacas)

基本儲備 Reserva básica

財政儲備資本 Reservas patrimoniais

其它負債 Outros valores passivos

於二零二零年十二月三十一日
Balanço em 31 de Dezembro de 2020

(Artigo 12.º da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto de 2011)

（於八月十九日第8/2011號法律核准之澳門財政儲備制度第十二條）

Sinopse dos valores activos e passivos

資產負債分析表

RESERVA FINANCEIRA DA RAEM

澳門財政儲備
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方慧敏
Fong Vai Man

貨幣發行及財務廳
Departamento de Emissão Monetária e Financeiro

(Custo desta publicação $ 3 720,00)

（是項刊登費用為 $3,720.00）

劉杏娟
Lau Hang Kun

黃善文
Vong Sin Man

黃立峰
Vong Lap Fong

李可欣
Lei Ho Ian, Esther

陳守信
Chan Sau San

行政管理委員會
Pel’O Conselho de Administração
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消 費 者 委 員 會

CONSELHO DE CONSUMIDORES

公 告

Anúncio

茲公佈，為填補消費者委員會編制內中文傳意範疇技術員職
程第一職階二等技術員兩個職缺，以及填補開考有效期屆滿前
消費者委員會出現的職缺，經二零一九年十二月十八日第五十一
期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理
制度的專業或職務能力評估開考通告，消費者委員會定於二零
二一年三月十七日至十八日為參加專業或職務能力評估開考的
准考人舉行甄選面試，時間為二十分鐘，考試地點為澳門高士德
大馬路26號何鴻燊夫人大廈3樓。
參加 甄 選面 試 的准 考人 的日期、時間及地 點 安 排 等 詳 細
資 料，以及與准考人有關的其他重要資訊，於二零二一年二月
二十四日張貼於澳門高士德大馬路26號何鴻燊夫人大廈地下
消費者委員會的公佈欄（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
本會網頁（http://w w w.consu mer.gov.mo/）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo/）。
二零二一年二月十日於消費者委員會
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Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico, área de comunicação em língua chinesa,
do quadro do pessoal do Conselho de Consumidores, e dos que
vierem a verificar-se neste Conselho até ao termo da validade
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 18
de Dezembro de 2019, a entrevista de selecção, de duração de
vinte minutos, será realizada entre os dias 17 e 18 de Março de
2021, na Avenida de Horta e Costa, n.º 26, Edf. Clementina Ho,
3.º andar, Macau.
Informações mais detalhadas sobre a data, hora e local a que
cada candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de selecção, bem como outras informações de interesse
dos candidatos serão afixadas no dia 24 de Fevereiro de 2021,
no quadro de avisos do Conselho de Consumidores, sito na
Avenida de Horta e Costa, n.º 26, Edf. Clementina Ho, r/c,
Macau, podendo ser consultadas dentro do horário a seguir
indicado: segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas, bem como nas páginas electrónicas deste Conselho (http://www.consumer.gov.mo/) e dos
SAFP (http://www.safp.gov.mo/).
Conselho de Consumidores, aos 10 de Fevereiro de 2021.

執行委員會主席

黃翰寧

（是項刊登費用為 $1,462.00）

治 安 警 察 局
通 告
按照二零二一年二月三日刊登第五期第二組《澳門特別行政
區公報》之開考通告，開考基礎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三十個，音樂職程兩個及無線電職
程一個之空缺。

經保安司司長確認之投考人名單，根據現行《澳門保安部隊
軍事化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公佈
日起張貼於治安警察局資源管理廳文書處理暨檔案科，以供查
閱，為期十日。

根據《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百七十二條第一
款之規定，投考人得在本通告於《澳門特別行政區公報》刊登之
日起五日內向許可開考之實體提起上訴。

O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.
(Custo desta publicação $ 1 462,00)

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Aviso
Por aviso do concurso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 3 de
Fevereiro de 2021, encontra-se aberto o concurso de admissão
ao curso de promoção a subchefe da carreira de base, com vista
ao preenchimento de 30 vagas da carreira ordinária, 2 vagas da
carreira de músico e 1 vaga da carreira de radiomontador.
Por homologação do Ex. mo Senhor Secretário para a Segurança e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do Estatuto dos
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, a lista dos
candidatos encontra-se afixada na Secção de Expediente e
Arquivo do Departamento de Gestão de Recursos do CPSP,
a partir da data da publicação do presente aviso, durante dez
dias, a fim de ser consultada.
Os candidatos podem recorrer para a entidade que autorizou
a abertura do concurso no prazo de cinco dias, a contar da
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau do presente aviso, nos termos do n.º 1
do artigo 172.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de
Segurança de Macau.
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Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 4 de Fevereiro
de 2021.

二零二一年二月四日於治安警察局
局長

吳錦華警務總監

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

（是項刊登費用為 $1,462.00）

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

司 法 警 察 局

POLÍCIA JUDICIÁRIA

公 告

Anúncios

司法警察局通過以考核方式進行對外開考，取錄合格者進
行實習，以填補本局人員編制內法證高級技術員職程之第一職
階二等法證高級技術員（電子證據範疇）六缺，有關開考通告刊
登於二零二零年十二月二十三日第五十二期第二組《澳門特別行
政區公報》。現根據第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行
政法規第二十六條第二款的規定，公佈投考人臨時名單，該名單
已張貼於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助
中心，投考人亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊
亭”查閱，或可瀏覽本局網頁：www.pj.gov.mo。

同時根據上述行政法規同一條第三款之規定，有條件限制
之准考人應自本公告公佈翌日起計十個工作日內，彌補缺漏或證
明符合要件，否則將被除名。

司法警察局通過以考核方式進行對外開考，取錄合格者進
行實習，以填補本局人員編制內法證技術員職程之第一職階二
等法證技術員（電子證據範疇）八缺，有關開考通告刊登於二零
二零年十二月二十三日第五十二期第二組《澳門特別行政區公
報》。現根據第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
第二十六條第二款的規定，公佈投考人臨時名單，該名單已張貼
於澳門友誼大馬路823號司法警察局大樓地下行政輔助中心，投
考人亦可透過設置於本局大樓及路氹分局地下的“資訊亭”查
閱，或可瀏覽本局網頁：www.pj.gov.mo。

同時根據上述行政法規同一條第三款之規定，有條件限制

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada,
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista provisória dos
candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, para
a admissão dos candidatos considerados aptos, com destino
à frequência de estágio, com vista ao preenchimento de seis
lugares de técnico superior de ciências forenses de 2.ª classe,
1.º escalão, área de provas electrónicas, da carreira de técnico
superior de ciências forenses, do grupo de pessoal do quadro
da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II
Série, de 23 de Dezembro de 2020.
Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do regulamento administrativo supracitado, os candidatos admitidos condicionalmente devem suprir as deficiências ou fazer prova dos requisitos, no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte
à data da publicação deste anúncio, sob pena de exclusão.

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada,
para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da
Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos
quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mesmo
Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da
internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista provisória dos
candidatos ao concurso externo, de prestação de provas, para
a admissão dos candidatos considerados aptos, com destino
à frequência de estágio, com vista ao preenchimento de oito
lugares de técnico de ciências forenses de 2.ª classe, 1.º escalão,
área de provas electrónicas, da carreira de técnico de ciências
forenses, do grupo de pessoal do quadro da Polícia Judiciária,
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro
de 2020.
Nos termos do n.º 3 do mesmo artigo do regulamento administrativo supracitado, os candidatos admitidos condicional-
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之准考人應自本公告公佈翌日起計十個工作日內，彌補缺漏或證
明符合要件，否則將被除名。
二零二一年二月十一日於司法警察局

mente devem suprir as deficiências ou fazer prova dos requisitos, no prazo de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte
à data da publicação deste anúncio, sob pena de exclusão.
Polícia Judiciária, aos 11 de Fevereiro de 2021.

局長

薛仲明

O Director, Sit Chong Meng.

（是項刊登費用為 $2,606.00）

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

消 防 局

CORPO DE BOMBEIROS

通 告

Aviso

按照二零二一年二月三日第五期第二組《澳門特別行政區公
報》刊登之開考通告，關於開考升級課程考試，以填補消防局人
員編制基礎職程中現有之三個副消防區長空缺。
經保安司司長於二零二一年二月十九日確認之投考人名單，
根據十二月三十日第66/94/M號法令核准之《澳門保安部隊軍事
化人員通則》第一百六十一條第三款的規定，自本通告公布日起
張貼於消防局總部暨西灣湖行動站接待及投訴中心，以供查閱，
為期十日。
二零二一年二月十九日於消防局
局長
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梁毓森消防總監

Por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 3 de Fevereiro de
2021, encontra-se aberto o concurso de admissão ao curso de
promoção para o preenchimento de três vagas de subchefe,
existentes na carreira de base do quadro do pessoal do Corpo
de Bombeiros.
Por homologação do Secretário para a Segurança, de 19 de
Fevereiro de 2021, e nos termos do n.º 3 do artigo 161.º do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro,
a lista dos candidatos encontra-se afixada no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e Posto Operacional do
Lago Sai Van do Corpo de Bombeiros, a partir da data da publicação do presente aviso, durante dez dias, a fim de ser consultada.
Corpo de Bombeiros, aos 19 de Fevereiro de 2021.
O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

（是項刊登費用為 $1,178.00）

懲 教 管 理 局
公 告
茲公佈，懲教管理局以行政任用合同制度填補文案職程第
一職階一等文案（中文）一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前
本局出現的同一職程、職級及職務範疇的職缺，經二零二零年
十二月十六日第五十一期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以
對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告。
現根據現行第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，將投考人臨時名單張貼於澳門
南灣大馬路中華廣場8樓A座懲教管理局服務諮詢中心（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

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS
Anúncios
Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos
serviços públicos», vigente, se encontra afixada no placar do
Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau,
na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar A (horário
de consulta: de 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 da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP
(http://www.safp.gov.mo/), a lista provisória dos candidatos ao
concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do concurso de gestão uniformizada, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 51, II Série, de 16 de Dezembro de 2020,
para o preenchimento de um lugar vago de letrado de 1.ª classe,
1.º escalão, em língua chinesa, da carreira de letrado, em regi-
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至下午五時三十分），並上載於本局網頁（ht t p://w w w.d s c.gov.
mo/）及行政公職局網頁（http://www.safp.gov.mo/）。
二零二一年二月八日於懲教管理局
局長

程况明
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me de contrato administrativo de provimento da Direcção dos
Serviços Correccionais, e dos que vierem a verificar-se nesta
Direcção de Serviços, na mesma carreira e área funcional, até
ao termo da validade do concurso.
Direcção dos Serviços Correccionais, aos 8 de Fevereiro de
2021.
O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

（是項刊登費用為 $1,337.00）

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

為填補懲教管理局人員編制內獄警隊伍職程第一職階警長
八缺，經於二零二零年十二月九日第五十期第二組《澳門特別行
政區公報》內刊登公告，且於同日在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
階警長八缺的開考通告。

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，知識測試評核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http://www.dsc.gov.mo/，以供查閱。

根據現行第14/2016號行政法規第三十六條的規定，被淘汰
之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。

二零二一年二月十七日於懲教管理局

局長

程况明

Do concurso, de acesso, condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento de 8 vagas de chefe, 1.º escalão, 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 50, II Série, de 9 de Dezembro de 2020, 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 da prova de conhecimentos, a partir da data da publicação do presente anúncio, no
placar colocado no rés-do-chão do Edifício Administrativo da
Direcção dos Serviços Correccionais, sita na Rua de S. Francisco Xavier, s/n, Coloane, Macau, e disponibilizada na página
electrónica da DSC, http://www.dsc.gov.mo/.
Paralelamente, ao abrigo do artigo 36.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 vigente, os candidatos 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 17 de Fevereiro de
2021.
O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

（是項刊登費用為 $1,224.00）

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS
DE SEGURANÇA DE MACAU

公 告

第5/2021/DSFSM號公開招標

根據保安司司長二零二一年二月九日的批示，澳門保安部隊
事務局為關閘邊檢大樓中央空調系統更換1號冷凍主機進行公
開招標。

有意投標人可於辦公時間到澳門兵營斜巷澳門保安部隊事
務局行政管理廳查閱有關《招標方案》及《承投規則》；索取上

Anúncio
Concurso Público n.º 5/2021/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 9 de Fevereiro de 2021, se
encontra aberto o concurso público para substituição da unidade
resfriadora de líquido n.º 1 do sistema de ar condicionado
central do Edifício do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.
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 Segu-
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述文件之影印本，須繳付$100.00（澳門元壹佰元整）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之
最新資料。

投標人必須按本局安排的時間出席實地視察，且必須於二
零二一年三月三日中午十二時前通知本局行政管理廳（電話：
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rança de Macau, sito na Calçada dos Quartéis, Macau, durante
as horas de expediente, estando os interessados sujeitos ao
pagamento das fotocópias dos referidos documentos, na importância de $100,00 (cem patacas), se as quiserem, ou podendo
aceder à página electrónica destes Serviços (http://www.fsm.
gov.mo/dsfsm) para fazer o respectivo descarregamento gratuito. Incumbem-se os concorrentes de verificar os eventuais
esclarecimentos adicionais, dirigindo-se ao referido departamento desta Direcção, com sede no endereço supracitado, ou
navegando na respectiva página electrónica, desde a data da
publicação do presente anúncio até à data limite da entrega de
propostas do concurso público.

——視察時間：二零二一年三月四日上午十時三十分。

Os concorrentes devem estar presentes na sessão de observação do local conforme a data e hora marcadas por esta DSFSM,
bem como informar o Departamento de Administração destes
Serviços (n.º de telefone 87997356 e n.º de fax 87997340), até às
12,00 horas do dia 3 de Março de 2021, dos nomes dos representantes (dois no máximo).

——集合地點：關閘邊檢大樓離境大堂門口。

Data e hora de início da sessão de observação: às 10,30 horas
do dia 4 de Março de 2021.

標書必須於二零二一年三月三十日下午五時前遞交澳門保安

Local de concentração: entrada do átrio de partida do Edifício
do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.

87997356，傳真：87997340）出席視察的代表（不多於兩名）姓
名。

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
門元肆萬元整）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。

開標日期為二零二一年三月三十一日上午十時三十分，將在
澳門兵營斜巷澳門保安部隊事務局開標。投標人或其合法代表
應出席開標會議，以便解釋投標文件內可能出現之疑問或在需
要時提出聲明異議。

所有對本公開招標之技術條款要求的查詢，必須以書面形
式於二零二一年三月八日前遞交到澳門保安部隊事務局總辦事

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 30 de Março de 2021. Além da entrega
dos documentos estipulados no respectivo programa do concurso e no caderno de encargos, deve ser apresentado o documento comprovativo da caução provisória prestada, no valor
de $40 000,00 (quarenta mil patacas). A respectiva caução deve
ser prestada por garantia bancária, em numerário, ordem de
caixa ou cheque do Banco Nacional Ultramarino (BNU), sendo as últimas duas formas de prestação em nome da DSFSM.
Caso seja prestada em numerário, ordem de caixa ou cheque
do BNU, os concorrentes devem efectuá-lo na sede do BNU e
apresentar a guia de depósito à Tesouraria do Departamento
de Administração desta DSFSM, para efeitos de levantamento
do recibo oficial. No caso de ser prestada por garantia bancária,
esta não pode ser sujeita à condição ou ao 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 31 de Março de 2021.
Os concorrentes ou os seus representantes legais deverão
estar presentes no 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 de disposições
técnicas do presente concurso público devem ser solicitados
por escrito e apresentados à Secretaria-Geral desta DSFSM,
até ao dia 8 de Março de 2021.

處。

二零二一年二月九日於澳門保安部隊事務局

局長

郭鳳美

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau,
aos 9 de Fevereiro de 2021.
A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei.

（是項刊登費用為 $3,307.00）

(Custo desta publicação $ 3 307,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

教 育 及 青 年 發 展 局
公 告

Anúncio

為填補教育及青年發展局行政任用合同人員以下空缺，經於
二零二零年十一月十八日第四十七期《澳門特別行政區公報》第
二組刊登以考核方式開考的通告，現根據經第23/2017號行政法
規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選和晉級
培訓》第二十七條第三款的規定，知識考試（筆試）地點、日期及
時間的通告，已張貼在約翰四世大馬路7-9號一樓（或可瀏覽本
局網頁：http://www.dsedj.gov.mo）以供查閱。

第一職階中學教育一級教師職程：

Faz-se público que se encontram afixados e podem ser consultados, na Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar (e também no
website desta Direcção de Serviços: http://www.dsedj.gov.mo),
os avisos sobre o local, data e hora da prova de conhecimentos
(prova escrita) relativa ao concurso de prestação de provas,
para o preenchimento dos seguintes lugares em regime de contrato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, aberto por
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau n.º 47, II Série, de 18 de Novembro de 2020,
nos termos do artigo 27.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo
Regulamento Administrativo n.° 23/2017.

——學科領域：中文——一缺（職位編號：DS01/2020）

Carreira de docente do ensino secundário de nível 1, 1.º
escalão:

——特殊教育範疇——五缺（職位編號：DS02/2020）

— Área disciplinar: língua chinesa — um lugar (Número de
referência: DS01/2020)

——學科領域：英文——一缺（職位編號：DS03/2020）

— Área do ensino especial — cinco lugares (Número de
referência: DS02/2020)

——學科領域：資訊科技——一缺（職位編號：DS04/2020）

— Área disciplinar: língua inglesa — um lugar (Número de
referência: DS03/2020)

——學科領域：數學——一缺（職位編號：DS05/2020）

— Área disciplinar: tecnologias de informação — um lugar
(Número de referência: DS04/2020)

第一職階幼兒教育及小學教育一級教師（小學）職程：

— Área disciplinar: matemática — um lugar (Número de
referência: DS05/2020)

——中文範疇——兩缺（職位編號：DP01/2020）

Carreira de docente dos ensinos infantil e primário de nível
1 (primário), 1.º escalão:

——中文範疇——兩缺（職位編號：DP02/2020）

— Área de língua chinesa — dois lugares (Número de referência: DP01/2020)

——音樂範疇——一缺（職位編號：DP03/2020）

— Área de língua chinesa — dois lugares (Número de referência: DP02/2020)

——常識範疇——一缺（職位編號：DP04/2020）

— Área de música — um lugar (Número de referência:
DP03/2020)

二零二一年二月十一日於教育及青年發展局

— Área de conhecimentos gerais — um lugar (Número de
referência: DP04/2020)

局長

老柏生

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude, aos 11 de Fevereiro de 2021.
O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

（是項刊登費用為 $2,209.00）

(Custo desta publicação $ 2 209,00)

通 告

Aviso

茲公佈，在為填補教育及青年發展局以行政任用合同任用的
行政管理範疇技術員職程第一職階二等技術員一個職缺，以及

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
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填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零二零年一月二日
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，教育及青年發展局
定於二零二一年三月七日上午十時為參加專業或職務能力評估
開考的准考人舉行知識考試（筆試），作答時間為三小時，考試
地點如下：

——何東中葡小學
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mento de um lugar vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico, área de gestão administrativa, em regime
de contrato administrativo de provimento, da Direcção dos
Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e
dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 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 2020, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas e será realizada no
dia 7 de Março de 2021, às 10,00 horas, nos seguintes locais:
— Escola Primária Oficial Luso-Chinesa «Sir Robert Ho
Tung»

——中葡職業技術學校

— Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional
參加筆試的准考人的考試安排以及與准考人有關的其他重
要資訊，已張貼於澳門約翰四世大馬路7-9號一樓教育及青年發
展局。准考人可於辦公時間（週一至週四上午九時至下午五時
四十五分；週五上午九時至下午五時三十分）到上述地點查閱，
亦可在本局網頁（http://www.dsedj.gov.mo）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo）查閱。

二零二一年二月十八日於教育及青年發展局

代局長

龔志明（副局長）

Encontram-se afixadas informações mais detalhadas sobre a
realização da prova escrita, bem como outras de interesse dos
candidatos, na Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, sita na Avenida de D. João IV, n.os 7-9,
1.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado
dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira, das
9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem
como na página electrónica destes Serviços (http://www.dsedj.
gov.mo) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo).
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento
da Juventude, aos 18 de Fevereiro de 2021.
O Director dos Serviços, substituto, Kong Chi Meng, subdirector.

（是項刊登費用為 $1,700.00）

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

文 化 局

INSTITUTO CULTURAL

名 單

Lista
Concurso de gestão uniformizada externo

統一管理的對外開考

(Ref.: Concurson.º 001-2016-TS-01) — etapa de avaliação de

（開考編號：001-2016-TS-01）──

competências profissionais, no Instituto Cultural,

文化局編輯（中文）範疇

para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,

第一職階二等高級技術員專業能力評估程序

茲公佈，在為填補文化局以行政任用合同任用的編輯（中
文）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》第二組副刊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：

área de redacção (chinês)
Classificativa final dos candidatos admitidos à etapa de avaliação de competências profissionais do Instituto Cultural, 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 redacção (chinês), 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,
suplemento, de 27 de Setembro de 2017:
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Candidatos aprovados:

及格的投考人：
名次 姓名

最後成績

1.º 岑詩韻 5137XXXX ............................................ 65.53
2.º 王蕙蘭 7359XXXX ............................................ 61.67
3.º 陳翊智 5145XXXX ............................................ 60.90
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。

Ordem

Classificação
final

Nome

1.º

Sam, Si Wan

5137XXXX.......................... 65,53

2.º

Wong, Wai Lan 7359XXXX.......................... 61,67

3.º

Chan, Iek Chi

5145XXXX........................... 60,90

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo
n.º 14/2016, os candidatos podem interpor recurso para a entidade 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 Região Administrativa Especial de Macau.

（經行政法務司司長於二零二一年一月二十七日的批示認可）
(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a
Administração e Justiça, de 27 de Janeiro de 2021).

二零二一年一月六日於文化局

Instituto Cultural, aos 6 de Janeiro de 2021.
典試委員會：
O júri:		
主席：顧問高級技術員

黃文輝

正選委員：公共圖書館管理廳廳長

顧問高級技術員

Presidente: Wong Man Fai, técnico superior assessor.
呂志鵬

袁紹珊

Vogais efectivos: Loi Chi Pang, chefe do Departamento de
Gestão de Bibliotecas Públicas; e
Un Sio San, técnica superior assessora.

（是項刊登費用為 $2,606.00）

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

體 育 局

INSTITUTO DO DESPORTO

通 告

Aviso

（開考編號：001-TS-ID-2021）

按照二零二一年二月二日社會文化司司長批示，並根據經第
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》及經第4/2017號法律修改的第14/2009號
法律《公務人員職程制度》的規定，體育局進行統一管理制度的
專業或職務能力評估對外開考，以填補體育局編制內高級技術
員職程第一職階二等高級技術員（葡文傳意範疇）一個職缺，以
及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。

(N.º do Concurso: 001-TS-ID-2021)
Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 2 de Fevereiro de
2021, 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 introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
e na Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 4/2017, se encontra aberto o concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago
de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de comunicação em língua portuguesa, do
quadro do pessoal do Instituto do Desporto, e dos que vierem
a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do concurso:
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1. 開考類別及有效期

本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考，
旨在對擔任葡文傳意範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評
估。

本開考有效期兩年，自最後成績名單公佈之日起計，旨在填
補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。
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1. Tipo de concurso e validade
Trata-se de concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada
e consiste na avaliação das competências específicas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área de comunicação em língua portuguesa.
A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da
publicação da lista classificativa final, para o preenchimento
do lugar vago e dos que vierem a verificar-se neste Instituto, na
mesma carreira, categoria e área funcional.
2. Caracterização do conteúdo funcional

2. 職務內容特徵

須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷，或不
頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，以便在科學技術的
方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、
研究、創造和配合方面的職務，旨在協助上級作出決策。

3. 職務內容

進行葡文傳意範疇的科學技術研究並撰寫意見書，為決策
提供依據；參與分析項目或計劃的會議，參與構思、撰寫計劃及
其實施；配合科學技術的方法和程序；根據研究和數據的處理，
提出解決方法；執行諮詢職務；監督和協調工作人員；包括：為活
動之宣傳及介紹文字製作進行統籌、編輯及校對。

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica do nível de
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira
grau de licenciatura.
3. Conteúdo funcional
Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza
científico-técnica na área de comunicação em língua portuguesa, tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões;
participação em reuniões para análise de projectos ou programas; participação na concepção, redacção e implementação
de projectos; proceder à adaptação de métodos e processos
científico-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; exercício de funções consultivas;
supervisão ou coordenação de outros trabalhadores; incluindo
a coordenação, edição e revisão de textos de promoção e apresentação de actividades.
4. Vencimento, direitos e regalias

4. 薪俸、權利及福利

第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修
改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載的

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice
430 da tabela indiciária, nível 6, constante do Mapa 2 do Anexo
I 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 usufrui dos direitos e regalias previstos no regime
geral da Função Pública.

第六級別430點，享有公職一般制度所規定的權利及福利。
5. Condições de candidatura
5. 報考條件

凡於報考期限屆滿前（二零二一年三月十六日前）具有葡萄
牙語言、葡萄牙文學或相類範疇學士學位或同等學歷，或不頒授
學士學位的連讀碩士或連讀博士學位，並符合現行法律規定的
擔任公職的一般要件，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，以及符合經第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》第十二條第三款規定，或第23/2017號行政法規第
二條第一款規定的人士，均可報考。

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de
licenciatura, em literatura portuguesa ou em língua portuguesa ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais 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 da
apresentação de candidatura (até ao dia 16 de Março de 2021)
e se encontrem nas situações indicadas no n.º 3 do artigo 12.º
do Regulamento Administrativo n.° 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidads pelo
Regulamento Administrativo n.° 23/2017, ou no n.º 1 do artigo
2.º do Regulamento Administrativo n.° 23/2017.

澳門特別行政區公報——第二組
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6. 報考方式及期限

6.1. 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（即二零二一年二月二十五
日至二零二一年三月十六日）；

6.2. 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。

6.2.1. 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
考人本人或由他人（無須提交授權書）在報考期限內的辦公時間
（週一至週四，上午九時至下午五時四十五分；週五，上午九時至
下午五時三十分）到澳門羅理基博士大馬路818號體育局總部提
交。
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6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas
6.1 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 (25 de Fevereiro de 2021 a 16 de Março de
2021);
6.2 A admissão ao concurso faz-se mediante a apresentação 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 candidaturas.
6.2.1 Em suporte de papel
A «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo candidato,
deve ser entregue, pessoalmente, pelo próprio ou por outrem,
sem necessidade de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas e no horário de expediente (segunda a
quinta-feira entre as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as
9,00 e as 17,30 horas), na sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.
6.2.2 Em suporte electrónico

6.2.2. 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《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。

7. 報考須提交的文件

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais
ou Funcionais» em formulário electrónico disponibilizado
através da plataforma de serviço electrónico para apresentação
de candidaturas ao regime de gestão uniformizada (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»), dentro do prazo
de apresentação de candidaturas.
A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou
em suporte papel termina no mesmo dia e à mesma hora.
7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1. 與公職無聯繫的投考人須提交：

7.1 Candidatos não vinculados à função pública:
a) Cópia do documento de identificação válido;

a）有效身份證明文件副本；

b）本通告所要求的學歷證明文件副本（可一併提交相關的
曾修讀科目證明，以助審查准考資格）；

c）填妥並經投考人簽署的第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。

7.2. 與公職有聯繫的投考人須提交：

a）第7.1.點a）、b）和c）項所指的文件以及由所屬部門發出
的個人資料紀錄；

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão
ao concurso);
c) «Nota Curricular para Concurso», em formulário aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 264/2017, devidamente assinada, devendo a mesma ser acompanhada de cópia
dos documentos comprovativos do mencionado.
7.2 Candidatos vinculados à função pública:
a) Os candidatos vinculados à função pública devem apresentar os documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto
7.1 e ainda um registo biográfico emitido pelo Serviço a que
pertencem;
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b）如第7.1.點a）、b）和c）項所指的證明文件以及個人資料
紀錄已存於所屬部門的個人檔案，則無須提交，但須於報考時作
出聲明。
7.3. 第7.1.點a）、b）和c）項所指的證明文件的副本可以是普
通副本或經認證的副本。
7.4. 如投考人無提交第7.1.點a）、b）及c）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，否則被除名。
7.5. 上指的《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印務局購買。
7.6. 如投考人於報考時所提交的第7.1.點a）和b）項證明文
件以及c）項所指的證明文件為普通副本，應於向部門提交組成
任用卷宗所需文件的期間，提交該等文件的正本或經認證的副
本。
8. 甄選方法
a）第一項甄選方法——知識考試（筆試，時間為三小時），
具淘汰性質；
b）第二項甄選方法——甄選面試；
c）第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄任何一項考試，即被除名。
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
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b) Os candidatos vinculados à função pública ficam dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a)
e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do
ponto 7.1, bem como do registo biográfico, se os mesmos já se
encontrarem arquivados nos respectivos processos individuais,
devendo ser declarado tal facto na apresentação da candidatura.
7.3 As cópias dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e
dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto
7.1 podem ser simples ou autenticadas;
7.4 Na falta de apresentação dos documentos referidos nas
alíneas a), b) e c) do ponto 7.1 ou do registo biográfico quando
é exigido, o candidato deve apresentar os documentos em falta
no prazo indicado na lista provisória, sob pena de exclusão;
7.5 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição 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;
7.6 Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia
simples dos documentos referidos nas alíneas a) e b) e dos documentos comprovativos referidos na alínea c) do ponto 7.1,
deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos referidos
documentos dentro do prazo para a entrega dos documentos
necessários à instrução do processo de provimento.
8. Métodos de selecção
a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova
escrita, com a duração de 3 horas), com carácter eliminatório;
b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
c) 3.º método de selecção — Análise curricular.
O candidato que falte ou desista de qualquer prova é automaticamente excluído.
9. Objectivos dos métodos de selecção
Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis
para o exercício de determinada função;

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。

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 habilitação académica e profissional, a avaliação do desempenho,
a qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional complementar.
10. Sistema de classificação

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。

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
são classificados de 0 a 100.
Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas eliminatórias ou na classificação final obtenham classificação inferior a 50 valores.
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11. 最後成績

最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數，計
算方法如下：
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11. Classificação final
A classificação final resulta da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte
forma:
Prova de conhecimentos = 50%;

知識考試 = 50%；

甄選面試 = 30%；

Entrevista de selecção = 30%;
Análise curricular = 20%.
12. Condições de preferência

履歷分析 = 20%。

12. 優先條件

如投考人得分相同，則按經第23/2 017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818號體
育局總部接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.
mo/及體育局網頁http://www.sport.gov.mo/，上述名單的張貼地
點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。

各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818號體育局
總部接待處，並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/
及體育局網頁http://www.sport.gov.mo/。

各階段性成績名單張貼於澳門羅理基博士大馬路818號體
育局總部接待處並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.
mo/及體育局網頁http://www.sport.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://w w w.sa f p.gov.mo/及體育局網
頁http://www.sport.gov.mo/。

14. 考試範圍

14.1.《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》；

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão
ordenados, de acordo com as condições de preferência 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 introduzidas
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
13. Publicitação das listas, anúncios e avisos
As listas provisória e definitiva são afixadas junto do balcão
de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida
do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/ e do
Instituto do Desporto, em http://www.sport.gov.mo/, sendo os
locais de afixação das listas acima mencionadas publicados no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau;
Os avisos sobre o local, data e hora da aplicação dos métodos de selecção são publicados no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau, que será afixado junto do
balcão de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibilizados na página electrónica da Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/,
bem como na página electrónica do Instituto do Desporto, em
http://www.sport.gov.mo/;
As listas classificativas intermédias são afixadas junto do
balcão de recepção da sede do Instituto do Desporto, sito na
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau, e disponibilizadas na página electrónica da Direcção dos Serviços de
Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/,
bem como na página electrónica do Instituto do Desporto, em
http://www.sport.gov.mo/, sendo também publicados no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau os
locais de afixação e de consulta;
A lista classificativa final, após homologação, é publicada no
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau e
disponibilizada na página electrónica da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública, em http://www.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica do Instituto do Desporto,
em http://www.sport.gov.mo/.
14. Programa das provas
14.1 «Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China»;

N.º 8 — 24-2-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

2939

14.2.《澳門公共行政工作人員通則》現行文本；

14.2 «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública
de Macau», na redacção vigente;

14.3. 第19/2015號行政法規——《體育局的組織及運作》；

14.3 Regulamento Administrativo n.º 19/2015 — «Organização e funcionamento do Instituto do Desporto»;

14.4. 一般時事常識；

14.4 Conhecimento genérico das actualidades;

14.5. 撰寫建議書、報告書及公函等文件；

14.5 Redacção de propostas, relatórios e ofícios, entre outros
documentos;

14.6. 葡萄牙文的書寫能力及閱讀理解能力；

14.6 Competências de expressão escrita e compreensão de
leitura em língua portuguesa;

14.7. 應用葡萄牙文的專業知識及相關法例，撰寫宣傳文稿、

14.7 Aplicação de conhecimentos profissionais de língua
portuguesa e da legislação indicada na redacção de textos de
divulgação e de imprensa e apresentação das actividades ou
minutas;

新聞稿、活動介紹或擬本；
14.8. 葡萄牙文修辭學專業知識。
知識考試時，投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos a consulta da legislação referida no respectivo programa do
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem
qualquer nota ou registo pessoal).

（除原文外，不得有另外的文字標註或附有任何註釋）。
15. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務
人員職程制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行
政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
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

15. Legislação aplicável
O presente concurso rege-se pelas normas constantes 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 do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento,
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
16. Observação

號法律《個人資料保護法》的規定處理。

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. 典試委員會的組成
主席：體育局廳長

14.8 Conhecimentos específicos de retórica da língua portuguesa.

李詩靈

17. Composição do júri
正選委員：體育局顧問高級技術員

João Manuel Correa

Paes D’Assumpção
體育局顧問翻譯員

Edmundo Marques Jacinto

候補委員：體育局首席顧問高級技術員

Leonor Eulógio

dos Remédios
行政公職局首席高級技術員

Lúcio da Glória

Presidente: Lei Si Leng, chefe de departamento do Instituto
do Desporto.
Vogais efectivos: João Manuel Correa Paes D’Assumpção,
técnico superior assessor do Instituto do Desporto; e
Edmundo Marques Jacinto, intérprete-tradutor assessor do
Instituto do Desporto.
Vogais suplentes: Leonor Eulógio dos Remédios, técnica superior assessora principal do Instituto do Desporto; e
Lúcio da Glória, técnico superior principal da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública.

二零二一年二月十八日於體育局

Instituto do Desporto, aos 18 de Fevereiro de 2021.
局長
（是項刊登費用為 $13,420.00）

潘永權

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
(Custo desta publicação $ 13 420,00)
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衛 生 局

SERVIÇOS DE SAÚDE

名 單

Lista
(Ref. do Concurso n.º A21/TSS/LAB/2020)

（開考編號：A21/TSS/LAB/2020）
為填補衛生局人員編制內高級衛生技術員職程第一職階顧
問高級衛生技術員（化驗職務範疇）一缺，經二零二零年十月七
日第四十一期《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。現公佈投考人最後成績如下：

合格投考人：

分

李煒 ..............................................................................66.00
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條規定，投考人
可自本成績名單於《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個
工作日內，就成績名單向許可開考的實體提起上訴。
（經二零二一年一月二十九日社會文化司司長的批示認可）

二零二一年一月二十一日於衛生局

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso,
condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento
de um lugar de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão,
área funcional laboratorial, da carreira de técnico superior de
saúde do quadro dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 41, II Série, de 7 de Outubro de 2020:
valores

Candidato aprovado:

Li Wai.................................................................................... 66,00
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), alterado pelo
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, o candidato pode interpor recurso da presente lista para a entidade 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 Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 29 de Janeiro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 21 de Janeiro de 2021.
O Júri:

典試委員會：
主席：首席顧問高級衛生技術員

孫偉若

Presidente: Sun Wai Ieok, técnico superior de saúde assessor
principal.

正選委員：首席顧問高級衛生技術員

劉綺芬

Vogais efectivos: Lau I Fan, técnico superior de saúde assessor principal; e

首席顧問高級衛生技術員

馮健良

Fong Kin Leong, técnico superior de saúde assessor principal.

（是項刊登費用為 1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

公 告

Anúncios
Concurso Público n.º 3/P/21

第3/P/21號公開招標

根據社會文化司司長於二零二一年二月八日作出的批示，為
取得《向衛生局提供出勤系統設備維修保養服務》進行公開招
標。有意投標者可自二零二一年二月二十四日起，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，前往位於澳門
水坑尾街258號百老匯中心3樓C座的衛生局物資供應暨管理處
查詢有關投標詳情，並繳付澳門元肆拾肆元整（$44.00）以取得

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Fevereiro de
2021, se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento de serviços de reparação e manutenção dos equipamentos do sistema de registo de entrada e saída aos Serviços de
Saúde», cujo programa do concurso e o caderno de encargos
se encontram à disposição dos interessados desde o dia 24 de
Fevereiro de 2021, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas
e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento
e Economato destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258,
Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde serão
prestados esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de $44,00 (quarenta e quatro
patacas), a título de custo das respectivas fotocópias (local de
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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。
有意投標者應於二零二一年三月二日上午十一時正，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二零二一年三月二十六日下午五時三十
分。
開標將於二零二一年三月二十九日上午十時正在位於澳門水
坑尾街258號百老匯中心3樓C座的“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元
肆萬捌仟元整（$48,000.00），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。
二零二一年二月十八日於衛生局
局長

李展潤
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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 2 de Março de 2021,
às 11,00 horas, para efeitos de visita às instalações a que se destina a prestação de serviços objecto deste concurso.
As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às
17,30 horas do dia 26 de Março de 2021.
O acto público deste concurso terá lugar no dia 29 de Março
de 2021, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.
A admissão ao concurso depende da prestação de uma caução
provisória no valor de $48 000,00 (quarenta e oito mil patacas)
a favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou
através da garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.
Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2021.
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $2,051.00）

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

茲特公告，有關公佈於二零二一年二月三日第五期《澳門特
別行政區公報》第二組的第2/P/21號公開招標“加思欄馬路5號
加固及裝修工程”
，招標實體已按照招標方案第2.2條的規定作
出解答，並將之附於投標案卷內。

投標者可於辦公時間內前往位於澳門水坑尾街258號百老
匯中心3樓C座衛生局物資供應暨管理處查閱上述的解答。

二零二一年二月十九日於衛生局

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 2/P/21 para a
execução da «Obras de reforço estrutural e remodelação na
Estrada de S. Francisco n.º 5», publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de
3 de Fevereiro de 2021, foram prestados esclarecimentos, nos
termos do ponto 2.2 do programa do concurso pela entidade
que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.
Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Aprovisionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.
Serviços de Saúde, aos 19 de Fevereiro de 2021.

局長

李展潤
O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $872.00）

(Custo desta publicação $ 872,00)

通 告

Avisos

行政管理委員會會議紀錄
第55/2020、01/2021及02/2021號（摘錄）
為確保衛生局快捷及有效的管理，需要下放財務決定的權
力，衛生局行政管理委員會根據十一月十五日第81/99/M號法令

Actas do Conselho Administrativo
n.os 55/2020, 01/2021 e 02/2021 (extracto)
Considerando a necessidade de descentralizar o poder de
decisão financeira por forma a assegurar uma pronta e eficaz
gestão dos Serviços de Saúde, o Conselho Administrativo deste
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第十一條g）項、第十二條第四款c）項的規定，結合行政程序法
典第三十九條及第2/2018號行政法規第六十五條第一及二款的
規定作出以下授權：

1. 下列各副體系的部門負責人因運作需要而有權許可取得
常用物料及物品或獲提供的服務：

部門

領導機關

基金負責人

李展潤

每月金額上限
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organismo autónomo delibera, ao abrigo do disposto na alínea
g) do artigo 11.º, alínea c) do n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, conjugado com o artigo
39.º do Código do Procedimento Administrativo e dos n.os 1
e 2 do artigo 65.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018,
delegar as seguintes competências:
1. Competência para autorizar as despesas com a aquisição
de materiais de consumo corrente ou para a prestação de serviços por conta dos fundos necessários ao funcionamento dos
diversos subsistemas, nos seguintes responsáveis:

Serviços

Responsável
pelo fundo
Lei Chin Ion

Valor
máximo
mensal

$1,300.00

Órgãos de Direcção

$ 1,300.00
$ 1,000.00

專科衛生護理副體系

郭昌宇

$1,000.00

Subsistema de Cuidados de
Saúde Diferenciados
Kuok Cheong U

一般衛生護理副體系

鄭成業

$2,000.00

Subsistema de Cuidados de
Saúde Generalizados
Cheang Seng Ip

$ 2,000.00

支援及一般行政副體系

黃麗敏

$1,000.00

Sub s i st em a de A p oio e
Administração Geral
Vong Lai Man

$ 1,000.00

疾病預防控制中心

林松

$3,500.00

C ent ro d e P reven ç ão e
Controlo da Doença
Lam Chong

$ 3,500.00

環境及食物衛生部

蘇小翠

$3,000.00

Núcleo de H igiene A mbiental e Alimentar
Sou Sio Choi

$ 3,000.00

預防及控制吸煙辦公室

鄧志豪

$5,000.00

結核病防治中心

梅建

$1,500.00

Gabinete para a Prevenção
e Controlo do Tabagismo Tang Chi Ho

$ 5,000.00

Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose
Mei Jian

$ 1,500.00

Serviço de Psiquiatria

Leong Hang Chi

$ 2,000.00

Serviço de Urgência

Lei Wai Seng

$ 9,000.00

Divisão de Farmácia

Chio Weng

$ 30,000.00

Divisão de Hotelaria

Leung Iok Mui

$ 3,000.00

Direcção de Enfermagem

Chan Weng Sai

$ 9,000.00

精神科

梁杏芝

$2,000.00

急診部

李偉成

$9,000.00

藥劑事務處

趙穎

住院服務處

梁玉妹

$3,000.00

護理行政部

陳穎茜

$9,000.00

Serviço de Acção Social

Sin Wai Peng

$ 2,000.00

社會工作部

冼惠萍

$2,000.00

Grupo de Inspecção Sanitária
Sin Wai Keng

$ 2,500.00

衛生稽查組

冼惠琼

$2,500.00

Gabinete de Coordenação
Técnica
Kwok Chau Sha

$ 2,000.00

技術協調室

郭秋莎

$2,000.00

Centro de Saúde de Tap
Seac
Lai Sheung Yin

$ 1,000.00

C entro de Saúde de Fa i
Chi Kei
Chan Im Kuan

$ 1,500.00

Centro de Saúde da Areia
Preta
Li Ping Wan

$ 1,000.00

$30,000.00

塔石衛生中心

黎嫦燕

$1,000.00

筷子基衛生中心

陳艷群

$1,500.00

黑沙環衛生中心

李平穩

$1,000.00

青洲衛生中心

馮浩明

$1,500.00

Centro de Saúde da Ilha
Verde
Fong Hou Meng

$ 1,500.00

海傍衛生中心

徐松波a）

$1,000.00

Centro de Saúde do Porto
Interior
Choi Chong Po a)

$ 1,000.00

海洋花園衛生中心

余兆安

$1,000.00

Centro de Saúde dos Jardins do Oceano
U Sio On

$ 1,000.00

N.º 8 — 24-2-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

部門

路環石排灣臨時衛生站及路

基金負責人

岑大進b）

每月金額上限

$1,000.00

環衛生站

Serviços

Responsável
pelo fundo

2943

Valor
máximo
mensal

Posto de Saúde Provisório
de Seac Pai Van e Posto de
Saúde de Coloane
Shum Tai Chun b)

$ 1,000.00

氹仔湖畔嘉模衛生中心

彭興華

$1,500.00

Centro de Saúde de Nossa
Senhora do Carmo – Lago Pang Heng Va

$ 1,500.00

公務員體檢中心

李平穩c）

$1,000.00

Centro de Exame Físico
para Funcionários Públicos Li Ping Wan c)

$ 1,000.00

公共衛生化驗所

呂綺玲

$3,000.00

Laboratório de Saúde Pública
Loi I Leng

$ 3,000.00

捐血中心

許萍

Centro de Transfusões de
Sangue
Hui Ping

$ 11,500.00

Departamento dos Assuntos Farmacêuticos
Choi Peng Cheong

$ 1,000.00

$11,500.00

藥物事務廳

蔡炳祥

$1,000.00

文書科

陳熾堅

$500.00

Secção de Expediente Geral Chan Chi Kin

$ 500.00

物資供應暨管理處

楊文裕

$10,000.00

Divisão de Aprovisionamento e Economato
Ieong Man U

$ 10,000.00

組織暨電腦廳

梁基雄

$3,000.00

Departamento de Organização e Informática
Leong Kei Hong

$ 3,000.00

設施暨設備廳

甘永康

$48,000.00

Departamento de Instalações e Equipamentos
Kam Weng Hong

$ 48,000.00

失智症診療中心

羅奕龍

$1,000.00

Centro de Avaliação e Tratamento da Demência
Lo Iek Long

$ 1,000.00

$1,000.00

Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica
Tai Wa Hou

$ 1,000.00
$ 5,000.00

兒童綜合評估中心

戴華浩

醫學專科學院

林韻玲

$5,000.00

Academia Médica

下環衛生中心

謝師輝

$1,500.00

Centro de Saúde de Praia
do Manduco
Tse See Fai

Lam Wan Leng

$ 1,500.00

a）由2021年1月2日起替代方健坤擔任零用基金負責人。

a) Substituição de Fong Kin Kuan pelo responsável pelo fundo, a partir de 2 de Janeiro de 2021.

b）由2021年1月4日起替代C a rlo s M a nuel Nog uei ra d a

b) Substituição de Carlos Manuel Nogueira da Canhota pelo
responsável pelo fundo, a partir de 4 de Janeiro de 2021.

Canhota擔任零用基金負責人。

c) Substituição de Chiu Man Ching pelo responsável pelo
fundo, a partir de 2 de Janeiro de 2021.
c）由2021年1月2日起替代招漫清擔任零用基金負責人。

2. 上點所述的許可須按月交由支援及一般行政副體系副局
長作審閱，由其許可補充有關零用基金所需差額的款項轉移。

3. 本決議所述的授權對上述負責人不在或因故不能視事
時，合法代任有關職務者或為此而預先指定的替代者有效。

4. 追認上述基金負責人自二零二一年一月一日至本決議在
《澳門特別行政區公報》中公佈期間在本授權範圍內作出的行
為。

2. As autorizações proferidas ao abrigo do disposto no número anterior são, mensalmente, visadas pelo subdirector
responsável pelo subsistema de Apoio e Administração Geral,
que igualmente autoriza a transferência dos saldos necessários
à reposição dos respectivos fundos.
3. As delegações a que se refere a presente deliberação vigoram, no caso de ausência ou impedimento dos responsáveis,
para quem os substituir nas respectivas funções ou por quem,
para tal, for designado.
4. São ratificados todos os actos praticados pelos responsáveis acima referenciados, ao abrigo das competências ora delegadas, desde 1 de Janeiro de 2021, até à publicação da presente
deliberação em Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.
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5. 廢止刊登於二零二零年六月十日第二十四期《澳門特別行
政區公報》第二組有關行政管理委員會的會議紀錄摘錄所載的
授權。
6. 本授權及規範由《澳門特別行政區公報》刊登日起生效。

5. São revogadas as delegações de competências que constam
do extracto da acta do Conselho Administrativo dos Serviços
de Saúde, publicado no Boletim Oficial n.º 24, II Série, de 10 de
Junho de 2020.
6. Estas delegações e as regras que lhe vão associadas produzem efeitos a partir da sua publicação em Boletim Oficial.

二零二一年二月四日於衛生局
Serviços de Saúde, aos 4 de Fevereiro de 2021.
行政管理委員會成員：
Membros do Conselho Administrativo:
李展潤——主席

Lei Chin Ion, Presidente.

郭昌宇

Kuok Cheong U;

鄭成業

Cheang Seng Ip;

陳永華

Chan Weng Wa;

António João Terra Esteves.

António João Terra Esteves.

（是項刊登費用為 $6,422.00）

(Custo desta publicação $ 6 422,00)

按照本人於二零二零年十月三十日的批示，下列人士被委
任為侯祖均醫生投考整形外科專科最後評核考試（根據 經第
24/2018號行政法規和第178/2019號行政長官批示修改的三月
十五日第8/99/M號法令）的典試委員會成員：
典試委員會的組成︰
主席：整形外科主任醫生

Por despacho do signatário, de 30 de Outubro de 2020, são
nomeados os membros do júri para a realização do exame de avaliação final de graduação em cirurgia plástica do Dr. Hao Chou
Kuan (conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de
Março, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):
O Júri terá a seguinte composição:

彭蓬光醫生

正選委員：整形外科顧問醫生

Presidente: Dr. Pang Fong Kuong, chefe de serviço de cirurgia
plástica.

José Manuel Barreto Duarte
Esteves醫生

整形外科主治醫生

Manuel Tiago Branquinho
Fialho Bento醫生

候補委員：整形外科顧問醫生

黎玄輝醫生

整形外科顧問醫生

胡建智醫生

Dr. Manuel Tiago Branquinho Fialho Bento, médico assistente de cirurgia plástica.
Vogais suplentes: Dr. Yun Fee, médico consultor de cirurgia
plástica; e
Dr. Wu Kin Chi, médico consultor de cirurgia plástica.

考試地點：衛生局仁伯爵綜合醫院C1層遠程醫療會診中心
會議室。
考試日期：二零二一年三月四日至五日。

Local da prova: sala de reunião do Centro de Telemedicina
na C1 do Centro Hospitalar Conde de S. Januário dos Serviços
de Saúde.
Data da prova: 4 e 5 de Março de 2021.

二零二一年二月九日於衛生局

Serviços de Saúde, aos 9 de Fevereiro de 2021.
局長

（是項刊登費用為 $1,496.00）

Vogais efectivos: Dr. José Manuel Barreto Duarte Esteves,
médico consultor de cirurgia plástica; e

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.
(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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(Ref. do Concurso n.º 04919/04-T)

（開考編號：04919/04-T）
衛生局以行政任用合同制度填補土木工程範疇技術員職程
第一職階二等技術員一個職缺，以及填補開考有效期屆滿前出
現的職缺，經二零一九年十二月四日第四十九期《澳門特別行政
區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估
對外開考通告。
根據社會文化司司長於二零二一年一月二十八日作出的批
示，批准更改相關典試委員會之組成如下：
主席：廳長
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Do concurso de avaliação de competências profissionais ou
funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o
preenchimento de um lugar vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
da carreira de técnico, área de engenharia civil, dos Serviços
de Saúde, 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 49, II Série, de 4 de Dezembro de 2019.
Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 28 de Janeiro de 2021, foi autorizada a alteração da composição do respectivo júri do concurso, com os
seguintes elementos:

甘永康

正選委員：顧問高級技術員

林義財

顧問高級技術員

李健強

Vogais efectivos: Lam I Choi, técnico superior assessor; e

候補委員：顧問高級技術員

李俊禧

Lei Kin Keong, técnico superior assessor.

顧問高級技術員

黃裕欽

Presidente: Kam Weng Hong, chefe de departamento.

Vogais suplentes: Lei Chon Hei, técnico superior assessor; e
Wong U Iam, técnico superior assessor.

二零二一年二月十八日於衛生局
Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2021.
局長

李展潤

O Director dos Serviços, Lei Chin Ion.

（是項刊登費用為 $1,258.00）

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

社 會 工 作 局

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL
Lista

名 單

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de

統一管理制度——專業或職務能力評估開考

competências profissionais ou funcionais, externo, no Instituto

社會工作局公共行政範疇第一職階二等高級技術員

de Acção Social, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
área de administração pública

（開考編號：ING-201905）

(ref.: Concurso n.º ING-201905)
為填補社會工作局以行政任用合同制度任用的公共行政範
疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員三個職缺，以及填
補開考有效期屆滿前本局出現的職缺，經二零一九年十月三日第
四十期《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，現公佈投考人的
最後成績名單如下：

合格的投考人：

名次

准考人
編號

姓名

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de três
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da
carreira de técnico superior, área de administração pública, em
regime de contrato administrativo de provimento do Instituto
de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto
até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de
Macau n.º 40, II Série, de 3 de Outubro de 2019:
Candidatos aprovados:

身份證編號

最後成績

Ordem

N.º do
cand.

Nome

BIR N.º

Classificação
final

1.º

124

梁麗燕 5150XXXX ............................75.22

1.º

124 Leong, Lai In

5150XXXX................ 75,22

2.º

180

余淦鑣 5147XXXX ............................70.82

2.º

180 U, Kam Pio

5147XXXX................ 70,82

名次

第 8 期 —— 2021 年 2 月 24 日

澳門特別行政區公報——第二組

2946

准考人
編號

姓名

身份證編號

最後成績

Ordem

N.º do
cand.

Nome

BIR N.º

Classificação
final

3.º

79

葉雅芝 5170XXXX ............................70.68

3.º

79 Ip, Nga Chi

5170XXXX................ 70,68

4.º

159

潘基祺 1336XXXX ............................69.77

4.º

159 Pun, Kei Kei

1336XXXX................ 69,77

5.º

87

關靄婷 5155XXXX ............................69.75

5.º

87 Kuan, Oi Teng

5155XXXX................ 69,75

6.º

123

梁嘉慧 1493XXXX ............................69.63

6.º

123 Leong, Ka Wai

1493XXXX................ 69,63

7.º

31

鄭藝婷 5162XXXX ............................69.53

7.º

8.º

161

岑靄詠 5179XXXX ............................69.40

8.º

161 Sam, Oi Weng

9.º

200

黃明鋒 5118XXXX ............................69.35

9.º

200 Wong, Meng Fong 5118XXXX................ 69,35

10.º

38

張廣夫 5155XXXX ............................68.78

10.º

38 Cheong, Kuong Fu 5155XXXX................ 68,78

11.º

174

譚德智 1230XXXX ............................68.67

11.º

174 Tam, Tak Chi

12.º

157

龐尚棟 5185XXXX ............................68.65

12.º

157 Pong, Seong Tong 5185XXXX................ 68,65

13.º

9

陳嘉俊 1216XXXX ............................68.22

13.º

14.º

118

李加駒 5196XXXX ............................65.90

14.º

15.º

80

甘志杰 5203XXXX ............................65.77

15.º

16.º

129

梁浩文 1246XXXX............................65.73

16.º

129 Leung, Hou Man

1246XXXX............... 65,73

17.º

210

黃宏輝 1337XXXX ............................65.68

17.º

210 Wong, Wang Fai

1337XXXX................ 65,68

18.º

212

胡小敏 5142XXXX ............................65.03

18.º

212 Wu, Sio Man

5142XXXX................ 65,03

19.º

48

朱偉明 5136XXXX ............................63.68

19.º

48 Chu, Wai Meng

5136XXXX................ 63,68

20.º

199

黃敏貴 1304XXXX ............................63.12

20.º

199 Wong, Man Kuai

1304XXXX................ 63,12

21.º

12

陳家華 5163XXXX ............................62.83

21.º

12 Chan, Ka Wa

5163XXXX................ 62,83

22.º

149

吳玉珍 1336XXXX ............................62.37

22.º

149 Ng, Iok Chan

1336XXXX................ 62,37

23.º

99

林卓穎 5139XXXX ............................62.35

23.º

99 Lam, Cheok Weng 5139XXXX................ 62,35

24.º

102

林君榮 5178XXXX ............................61.38

24.º

102 Lam, Kuan Weng 5178XXXX................ 61,38

25.º

89

郭子安 1252XXXX ............................60.88

25.º

89 Kuok, Chi On

1252XXXX................ 60,88

26.º

140

雷國勝 1345XXXX ............................60.48

26.º

140 Loi, Kuok Seng

1345XXXX................ 60,48

27.º

132

廖克健 1222XXXX ............................60.20

27.º

132 Lio, Hak Kin

1222XXXX................ 60,20

28.º

167

蘇敬彬 5183XXXX ............................59.72

28.º

167 Sou, Keng Pan

5183XXXX................ 59,72

29.º

8

陳艷芳 5103XXXX ............................58.65

29.º

8 Chan, Im Fong

5103XXXX................ 58,65

30.º

109

劉惠瑩 5172XXXX ............................58.58

30.º

109 Lao, Wai Ieng

5172XXXX................ 58,58

31.º

170

譚若玲 1242XXXX ............................58.45

31.º

170 Tam, Ieok Leng

1242XXXX................ 58,45

32.º

206

王純盈 5139XXXX ............................58.32

32.º

206 Wong, Son Ieng

5139XXXX................ 58,32

33.º

168

蘇柏靜 1420XXXX ............................57.48

33.º

168 Su, Baijing

1420XXXX................ 57,48

34.º

84

關靜兒 1237XXXX ............................57.32

34.º

84 Kuan, Cheng I

1237XXXX................ 57,32

35.º

15

陳倩婷 5199XXXX ............................57.12

35.º

15 Chan, Sin Teng

5199XXXX................ 57,12

36.º

131

李穎怡 1240XXXX ............................56.80

36.º

37.º

55

方倩婷 1262XXXX ............................55.58

37.º

55 Fong, Sin Teng

1262XXXX................ 55,58

38.º

207

黃婉藍 5196XXXX ............................55.53

38.º

207 Wong, Un Lam

5196XXXX................ 55,53

39.º

62

何綺璇 1219XXXX ............................55.38

39.º

62 Ho, I Sun

1219XXXX................ 55,38

40.º

72

黃家儀 1390XXXX ............................55.32

40.º

72 Huang, Jiayi

1390XXXX................ 55,32

41.º

92

郭詩韻 1221XXXX ............................55.17

41.º

92 Kuok, Si Wan

1221XXXX................ 55,17

42.º

4

陳伺彥 5206XXXX ............................54.92

42.º

4 Chan, Chi In

5206XXXX................ 54,92

43.º

23

周惠嫻 5184XXXX ............................54.78

43.º

23 Chao, Wai Han

5184XXXX................ 54,78

31 Cheang, Ngai Teng 5162XXXX................ 69,53

9 Chan, Ka Chon
118 Lei, Ka Koi
80 Kam, Chi Kit

131 Li, Wing Yee

5179XXXX................ 69,40

1230XXXX................ 68,67

1216XXXX................ 68,22
5196XXXX................ 65,90
5203XXXX................ 65,77

1240XXXX................ 56,80
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N.º do
cand.

Classificação
final

名次

准考人
編號

44.º

114

李曉羚 1244XXXX ............................54.33

44.º

114 Lei, Hio Leng

1244XXXX................ 54,33

45.º

58

馮偉傑 1238XXXX ............................53.72

45.º

58 Fong, Wai Kit

1238XXXX................ 53,72

46.º

67

許景雲 1328XXXX ............................53.43

46.º

67 Hoi, Keng Wan

1328XXXX................ 53,43

47.º

76

易倩宜 5203XXXX ............................53.27

47.º

76 Iek, Sin I

5203XXXX................ 53,27

姓名

身份證編號

最後成績

姓名

Nome

BIR N.º

Candidatos excluídos:

被除名的投考人：
准考人編號

Ordem

身份證編號

被除名的原因

N.º do cand.   Nome

BIR N.º

Motivos das
exclusões

94

鄺美茵 5214XXXX

（a）

94

Kuong, Mei Ian

5214XXXX

(a)

75

易敏霞 5213XXXX

（a）

75

Iek, Man Ha

5213XXXX

(a)

30

鄭嘉梨 1352XXXX

（b）

30

Leong, Man Kit

1352XXXX

(b)

125

梁敏傑 1226XXXX

（b）

125

Cheang, Ka Lei

1226XXXX

(b)

Motivos das exclusões:

被除名的原因：
（a）最後成績中得分低於50分。
（b）根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政
法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十一條第十款的
規定，因缺席甄選面試而被除名。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規
《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定，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。
（經社會文化司司長於二零二一年二月八日的批示認可）

二零二一年二月三日於社會工作局
典試委員會：
主席：廳長

(a) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na classificação final.
(b) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos
trabalhadores dos serviços públicos), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.
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), com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017,
os candidatos podem interpor recurso para a entidade 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 Região Administrativa Especial de Macau.
(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os
Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Fevereiro de 2021).

Instituto de Acção Social, aos 3 de Fevereiro de 2021.

鄧潔芳

正選委員：處長

O Júri:
Presidente: Tang Kit Fong, chefe de departamento.

蔡佩盈

Vogais efectivas: Choi Pui Ying, chefe de divisão; e
顧問高級技術員

余嘉麗

U Ka Lai, técnica superior assessora.

（是項刊登費用為 $5,755.00）

(Custo desta publicação $ 5 755,00)

社 會 保 障 基 金

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

通 告

Aviso

茲公佈，為填補社會保障基金以行政任用合同制度任用的高
級技術員職程第一職階二等高級技術員（資訊範疇）兩個職缺，
以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺，經於二零二零年十月

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao concurso de avaliação de competências profissionais ou funcionais,
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º
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二十一日第四十三期《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，社會
保障基金定於二零二一年三月二十日下午三時舉行知識考試（筆
試），時間為三小時，考試地點為澳門宋玉生廣場336-342號誠
豐商業中心6樓，公務人員培訓中心。

參加知識筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考
人有關的其他重要資訊，將於二零二一年二月二十四日張貼於澳
門宋玉生廣場249-263號中土大廈18樓社會保障基金公告欄。
准考人可於辦公時間（查閱時間：週一至週四上午九時至下午一
時，下午二時三十分至五時四十五分；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）到上述地點查閱，亦可於
社會保障基金網頁（http://w w w.fss.gov.mo）及行政公職局網頁
（http://www.safp.gov.mo）查閱。

二零二一年二月九日於社會保障基金

行政管理委員會主席

容光耀

escalão, da carreira de técnico superior, área de informática,
em regime de contrato administrativo de provimento, do Fundo de Segurança Social, e dos que vierem a verificar-se neste
Fundo até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 21 de Outubro de 2020, a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 horas
e será realizada no dia 20 de Março de 2021, às 15,00 horas, no
Centro de Formação dos Trabalhadores dos Serviços Públicos,
sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 336-342, Centro
Comercial Cheng Feng, 6.º andar, Macau.
Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candidatos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a
realização da prova escrita, bem como outras informações de
interesse dos candidatos, serão afixadas no dia 24 de Fevereiro
de 2021, no quadro informativo da sede do Fundo de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º andar, Macau, podendo ser
consultadas no local indicado dentro do horário de expediente
(de segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,45
horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 e das 14,30 às 17,30 horas),
bem como na página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.
mo) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função
Pública (http://www.safp.gov.mo).
Fundo de Segurança Social, aos 9 de Fevereiro de 2021.
O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.
(Custo desta publicação $ 1 779,00)

（是項刊登費用為 $1,779.00）

UNIVERSIDADE DE MACAU

澳 門 大 學

Lista

名 單
根據經第293/2018號行政長官批示修改後的第54/GM/97號
批示有關給予私人及私立機構的財政資助之規定，澳門大學現
公佈二零二零年第四季度資助名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, alterado pelo
Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente à
atribuição de apoios financeiros a particulares e a instituições
particulares, vem a Universidade de Macau publicar a lista dos
apoios concedidos no 4.º trimestre do ano de 2020:

給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
獲取澳門大學博士生助學金學生： 405名

27/10/2020,

Bolsa de estudo UM Macao PhD Assistantship : 405 bolseiros

30/10/2020,

$ 15,257,083.33 向澳門大學學生發放澳門大學博士生助學金。

10/11/2020,

Atribuição da bolsa de estudo UM Macao PhD
Assistantship a estudantes da Universidade de

18/11/2020,

Macau.

30/11/2020,
29/12/2020,
31/12/2020
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給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
澳門大學濠江博士生獎學金得獎學生：67名

30/10/2020,

$ 4,020,000.00 向澳門大學學生發放澳門大學濠江博士生獎學

Bolsa de estudo UM Macao PhD Scholar-

30/11/2020,

金。

ship : 67 bolseiros

31/12/2020

Atribuição da bolsa de estudo UM Macao PhD

Scholarship a estudantes da Universidade de
Macau.

獲取澳門大學博士生半額助學金學生：55名

30/10/2020,

$ 1,010,000.00 向澳門大學學生發放澳門大學博士生半額助學

Bolsa de estudo UM Macao PhD Assis-

30/11/2020,

金。

tantship - Bridging Fund :

31/12/2020

Atribuição da bolsa de estudo UM Macao PhD

Assistantship - Bridging Fund a estudantes da

55 bolseiros

Universidade de Macau.

參與“境外學習”計劃之澳門大學榮譽學院

14/10/2020,

學生：44名

13/01/2021

$ 342,054.81 向參與2019/2020及2020/2021學年“境外學習”
計劃之澳門大學榮譽學院學生提供資助。

Estudantes do Colégio de Honra da Uni-

Atribuição do apoio financeiro a estudantes do

versidade de Macau, participantes no Pro-

Colégio de Honra da Universidade de Macau

grama de Estudo no Exterior:

para a participação no Programa de Estudo no

44 beneficiários

Exterior nos anos lectivos de 2019/2020 e de
2020/2021.

獲取“聯合培養博士生資助”學生：9名

30/10/2020,

Apoio financeiro PhD Assistantship for

30/11/2020,

$ 337,500.00 向澳門大學學生發放“聯合培養博士生資助”
。
Atribuição do apoio financeiro PhD Assis-

Joint Agreements : 9 beneficiários

31/12/2020

tantship for Joint Agreements a estudantes da
Universidade de Macau.

參與“高等院校青年科研人員國際培養專項

18/01/2021

$ 115,000.00 向參與“高等院校青年科研人員國際培養專項資
助計劃”之澳門大學學生發放津貼。

資助計劃”之學生：1名
Estudante participante no «Funding Sche-

Atr ibuição do subsídio a u m estudante da

me for Overseas Training of Young Scienti-

Universidade de Macau para a participação

fic Researchers of Higher Education Insti-

no «Funding Scheme for Overseas Training of

tutions »: 1 beneficiário

Young Scientific Researchers of Higher Education Institutions ».
09/10/2020,

$ 108,000.00 向澳門大學學生發放華夏綠洲助學行動助學金。

Bolsa de estudo da Oasis Action : 8 bolsei-

15/10/2020,

Atribuição da bolsa de estudo a estudantes da

ros

06/11/2020,

Universidade de Macau no âmbito da Oasis

24/11/2020,

Action .

獲取華夏綠洲助學行動助學金學生：8名

22/12/2020
澳門大學大蓮花獎學金得獎學生：7名

30/10/2020,

Bolsa de estudo Grande Lótus da Universi-

27/11/2020,

Atribuição da bolsa de estudo Grande Lótus

dade de Macau:

14/01/2021,

da Universidade de Macau a estudantes da

7 bolseiros

18/01/2021

Universidade de Macau.

$ 105,000.00 向澳門大學學生發放澳門大學大蓮花獎學金。
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給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
邵逸夫獎學金得獎學生：11名

22/12/2020

$ 88,000.00 向澳門大學學生發放邵逸夫獎學金。

Bolsa de estudo Sir Run Shaw :

Atribuição da bolsa de estudo Sir Run Shaw a

11 bolseiros

estudantes da Universidade de Macau.

獲取“澳門大學與浙江大學2+4聯合培養計

27/11/2020

$ 40,000.00 向澳門大學學生發放“澳門大學與浙江大學2+4
聯合培養計劃獎學金”
。

劃獎學金”學生：1名
Bolsa de estudo “University of Macau-

Atribuição da bolsa de estudo «University of

-Zhejiang University 2+4 Programme Scho-

Macau-Zhejiang University 2+4 Programme

larship”:

Scholarship » a uma estudante da Universidade

1 bolseira

de Macau.

海外交流獎學金得獎學生：4名

10/11/2020

$ 40,000.00 向澳門大學學生發放2019/2020學年海外交流獎

Bolsa de Estudo para o intercâmbio inter-

學金。

nacional:

Atribuição da bolsa de estudo a estudantes da

4 bolseiros

Universidade de Macau para o intercâmbio internacional no ano lectivo de 2019/2020.

參 與 澳 門 大學 傑 出 運 動員 入學 計 劃（原名

27/10/2020,

$ 29,400.00 向參與2020/2021學年澳門大學傑出運動員入學

“澳門大學傑出運動員獎勵計劃”）之學生：

14/12/2020,

計劃（原名“澳門大學傑出運動員獎勵計劃”）之

14名

29/12/2020

澳門大學學生發放津貼。

Estudantes participantes no UM Outstan-

Atribuição do subsídio a estudantes da Univer-

ding Student -Athletes Admission Scheme

sidade de Macau, participantes no UM Out-

(originalmente designado «Programa do

standing Student-Athletes Admission Scheme

Prémio de Atleta de Excelência da Univer-

(originalmente designado «Programa do Pré-

sidade de Macau»):

mio de Atleta de Excelência da Universidade

14 beneficiários

de Macau») do ano lectivo de 2020/2021.

來自莫桑比克艾德都蒙德拉納大學之交流學

30/10/2020,

$ 24,000.00 根據澳門大學與莫桑比克艾德都蒙德拉納大學

生：2名

30/11/2020,

的協議，向2名交流學生發放2020/2021學年生活

Estudantes de intercâmbio da Universidade

31/12/2020

津貼。
Atribuição da ajuda de custo a dois estudantes

Eduardo Mondlane, Moçambique: 2 benefi-

de intercâmbio no ano lectivo de 2020/2021,

ciários

segundo o acordo celebrado entre a Universidade de Macau e a Universidade Eduardo
Mondlane, Moçambique.
向來澳門大學學習之外地交流學生提供一次

20/10/2020

$ 11,644.56 為2019/2020春季學期來澳門大學交流的學生提

性資助：2名

供一次性資助，以補助其因新型冠狀病毒肺炎疫

Subsídio a estudantes de intercâmbio na

情採取的學生出入校園管制措施而導致的額外

Universidade de Macau vindos do exterior:

支出。

2 beneficiários

Atribuição do subsídio a estudantes de intercâmbio que chegaram à Universidade de Macau no semestre de Primavera de 2019/2020,
para apoiar os respectivos custos adicionais
originados pelo controlo de acesso de estudantes ao campus durante o surto da pneumonia
causada pelo novo tipo de coronavírus.
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給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
參與天津大學的研究差旅之澳門大學濠江博

14/01/2021

$ 7,741.44 向參與天津大學的研究差旅之澳門大學濠江博

士生獎學金得獎學生：1名

士生獎學金得獎學生發放津貼。

Estudante bolseiro da U M Macao PhD
Scholarship , participante na investigação

Atribuição do subsídio a um estudante bolsei-

na Universidade de Tianjin: 1 beneficiário

ticipação na investigação na Universidade de

ro da UM Macao PhD Scholarship para a parTianjin.

參與“第12屆電氣電子工程學會電力與能源

14/12/2020

分會亞太電力能源工程會議”之澳門大學濠

$ 4,710.00 向參與“第12屆電氣電子工程學會電力與能源分
會亞太電力能源工程會議”之澳門大學濠江博士

江博士生獎學金得獎學生：1名

生獎學金得獎學生發放津貼。

Estudante bolseiro da U M Macao PhD

Atribuição do subsídio a um estudante bol-

Scholarship , participante na «12th IEEE

seiro da UM Macao PhD Scholarship para a

PES Asia -Pacific Power and Energy Engi-

participação na «12th IEEE PES Asia-Pacific

neering Conference »: 1 beneficiário

Power and Energy Engineering Conference».

參與“2020第3屆光電材料與器件發展研討

18/01/2021

$ 3,847.63 向參與“ 2 0 2 0第3屆光電材料與 器件發展 研討

會”之澳門大學濠江博士生獎學金得獎學生：

會”之澳門大學濠江博士生獎學金得獎學生發放

1名

津貼。

Estudante bolseiro da U M Macao PhD
Scholarship , participante no «Third Sym-

Atribuição do subsídio a um estudante bolseiro da UM Macao PhD Scholarship para a

posium on Optoelectronic Materials and

participação no «Third Symposium on Optoe-

Devices in 2020 »: 1 beneficiário

lectronic Materials and Devices in 2020 ».

參與“第6屆全國教育實證研究論壇”之澳門

09/12/2020

大學濠江博士生獎學金得獎學生：1名

$ 3,381.00 向參與“第6屆全國教育實證研究論壇”之澳門
大學濠江博士生獎學金得獎學生發放津貼。

Estudante bolseira da U M Macao Ph D

Atribuição do subsídio a uma estudante bol-

Scholarship , participante no «6th Forum on

seira da UM Macao PhD Scholarship para a

Empirical Education Research »:

participação no «6th Forum on Empirical Edu-

1 beneficiária

cation Research ».

參 與“ 第2 8 屆亞 太 財 務 經濟會 計及管 理會

28/12/2020

$ 2,399.22 向參與“第28屆亞太財務經濟會計及管理會議”

議”之學生：1名

之澳門大學學生發放津貼。

Estudante participante na «28th Annual

Atribuição do subsídio a uma estudante da

Conference on Pacific Basin Finance, Eco-

Universidade de Macau para a participação

nomics, Accounting, and Management »:

na «28th Annual Conference on Pacific Basin

Finance, Economics, Accounting, and Mana-

1 beneficiária

gement ».
參與“ 2 0 2 0 年教育與人 工智能國際學術 會

09/12/2020

$ 1,682.84 向參與“2020年教育與人工智能國際學術會議”

議”之澳門大學濠江博士生獎學金得獎學生：

之澳門大學濠江博士生獎學金得獎學生發放津

1名

貼。

Estudante bolseira da U M Macao Ph D

Atribuição do subsídio a uma estudante bol-

Scholarship , participante na «International

seira da UM Macao PhD Scholarship para a

Conference on Education and Artificial In-

participação na «International Conference on

telligence 2020 »: 1 beneficiária

Education and Artificial Intelligence 2020 ».

參與“2020亞太餐旅教育年會”之學生：2名

27/11/2020,

Estudantes participantes na «APacCHRIE

09/12/2020

Conference 2020 »: 2 beneficiárias

$ 965.40 向參與“2020亞太餐旅教育年會”之澳門大學學
生發放津貼。
Atribuição do subsídio a estudantes da Universidade de Macau para a participação na
«APacCHRIE Conference 2020 ».
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給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
$ 922,465.38 為澳門大學學生會的日常運作及所舉辦的活動

澳門大學學生會

27/10/2020,

Associação dos Estudantes da Universida-

30/10/2020,

提供津貼。

de de Macau

10/11/2020,

Atribuição de subsídios à Associação dos Es-

11/11/2020,

tudantes da Universidade de Macau para o seu

13/11/2020,

funcionamento diário e organização de activi-

20/11/2020,

dades.

25/11/2020,
26/11/2020,
27/11/2020,
04/12/2020,
09/12/2020,
14/12/2020,
16/12/2020,
18/12/2020,
22/12/2020,
30/12/2020,
05/01/2021,
06/01/2021,
07/01/2021,
08/01/2021,
11/01/2021,
12/01/2021,
13/01/2021,
14/01/2021,
15/01/2021,
18/01/2021
$ 112,289.13 為澳門大學研究生會的日常運作及所舉辦的活

澳門大學研究生會

28/10/2020,

Associação dos Estudantes de Pós-Gradu-

10/11/2020,

動提供津貼。

ação da Universidade de Macau

17/11/2020,

Atribuição de subsídios à Associação dos Es-

18/11/2020,

tudantes de Pós-Graduação da Universidade

27/11/2020,

de Macau para o seu funcionamento diário e

04/12/2020,

organização de actividades.

14/12/2020,
16/12/2020,
22/12/2020,
07/01/2021,
08/01/2021,
11/01/2021,
12/01/2021,
13/01/2021,
14/01/2021
澳門大學校友會

13/10/2020,

$ 68,100.00 為澳門大學校友會的日常運作及所舉辦的活動

Associação dos Antigos Alunos da Univer-

14/12/2020,

提供津貼。

sidade de Macau

18/12/2020,

Atribuição de subsídios à Associação dos An-

05/01/2021,

tigos Alunos da Universidade de Macau para

13/01/2021

o seu funcionamento diário e organização de
actividades.
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給予財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidades beneficiárias

atribuição
dos apoios

資助金額

目的

Montantes

Finalidades

subsidiados

financeiros
澳門大學學生會校友會

08/01/2021,

Associação dos Antigos Alunos da Asso-

14/01/2021

$ 11,000.00 為澳門大學學生會校友會的日常運作及所舉辦
的活動提供津貼。

ciação de Estudantes da Universidade de

Atribuição de subsídios à Associação dos An-

Macau

tigos Alunos da Associação de Estudantes da
Universidade de Macau para o seu funcionamento diário e organização de actividades.

總額

$ 22,666,264.74

Total
Universidade de Macau, aos 8 de Fevereiro de 2021.

二零二一年二月八日於澳門大學
校長

宋永華

O Reitor, Song Yonghua.

（是項刊登費用為 $12,129.00）

(Custo desta publicação $ 12 129,00)

通 告

Aviso

因“新型冠狀病毒肺炎”在全球各地蔓延的關係，澳門大學
其中3名參加了“境外學習”計劃且於二零二零年第一季度獲取
了資助的學生未能如期完成該計劃，現將刊登於二零二零年四
月二十二日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組第5644頁對
該3名澳門大學榮譽學院學生的有關資助取消：

退回財政
資助日期
受資助實體

Data da

Entidade beneficiária

reposição
do apoio
financeiro

參與“境外 學習”計劃之澳門大學榮 譽學院學

19/11/2020

生：3名

Devido à propagação mundial da pneumonia causada pelo
novo tipo de coronavírus, três estudantes do Colégio de Honra da Universidade de Macau, participantes no Programa de
Estudo no Exterior, que receberam apoio financeiro no 1.º
trimestre de 2020, foram impossibilitados de completar o programa conforme previsto, sendo cancelado o respectivo apoio
financeiro atribuído aos três estudantes acima referidos, o qual
foi publicado a fls. 5644 do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 22 de Abril de
2020:

取消之
資助金額

目的

Montante

Finalidade

subsidiado
cancelado

$ 15,098.28 取消向3名參與2019/2020學年“境外學習”
計劃之澳門大學榮譽學院學生提供的資助。

Estudantes do Colégio de Honra da Universi-

Cancelamento da atribuição do apoio fi-

dade de Macau, participantes no Programa de

nanceiro a três estudantes do Colégio de

Estudo no Exterior: 3 beneficiários

Honra da Universidade de Macau para a
participação no Programa de Estudo no
Exterior no ano lectivo de 2019/2020.

Universidade de Macau, aos 8 de Fevereiro de 2021.

二零二一年二月八日於澳門大學
校長
（是項刊登費用為 $1,541.00）

宋永華

O Reitor, Song Yonghua.
(Custo desta publicação $ 1 541,00)
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澳 門 理 工 學 院

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

公 告

Anúncio

第01/DOA/2021號公開招標

Concurso Público n.º 01/DOA/2021

為澳門理工學院主校部及院外校區

Prestação de serviços de vigilância e segurança para a Sede e os

提供保安看守服務（01/07/2021-30/06/2023）

茲公佈，根據社會文化司司長於二零二一年二月八日作出
的批示，為澳門理工學院主校部及院外校區提供保安看守服務
（01/07/2021-30/06/2023）進行公開招標。

1、判給實體：社會文化司司長。

Campus Exteriores do Instituto Politécnico de Macau
(01/07/2021-30/06/2023)
Faz-se público que, de acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de
Fevereiro de 2021, se encontra aberto o concurso público para
a «Prestação de serviços de vigilância e segurança para a Sede
e os Campus Exteriores do Instituto Politécnico de Macau
(01/07/2021-30/06/2023)».

2、招標實體：澳門理工學院。

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais
e Cultura da RAEM.

3、招標方式：公開招標。

2. Entidade que põe o serviço a concurso: Instituto Politécnico
de Macau (IPM).
3. Modalidade do concurso: concurso público.

4、招標標的：為澳門理工學院主校部及院外校區提供保安
看守服務（01/07/2021-30/06/2023）。

5、服務期限：二零二一年七月一日起至二零二三年六月三十
日止（共24個月）。

6、投標書有效期：90日，由開啟投標書當天起計算。
7、臨時擔保：澳門元叁拾叁萬捌仟元整（$338,000.00），可
透過現金存款至澳門理工學院財務處或以銀行擔保的方式交付

4. Objecto do concurso: prestação de serviços de vigilância e segurança para a Sede e os Campus Exteriores do IPM
(01/07/2021-30/06/2023).
5. Período dos serviços: 1 de Julho de 2021 a 30 de Junho de
2023 (num total de 24 meses).
6. Prazo de validade das propostas do concurso: 90 dias, a
contar da data de abertura das propostas.
7. Garantia provisória: $338 000,00 (trezentas e trinta e oito
mil patacas), através de depósito na Divisão de Assuntos
Financeiros do IPM ou mediante garantia bancária a favor do
IPM.

提供。
8. Garantia definitiva: 4% do preço global da adjudicação (para
garantia do contrato).
8、確定擔保：判給總金額的4%（為擔保合同的履行）。
9. Condições de admissão:
9、參加條件：
• 投標人必須已於澳門特別行政區財政局及/或商業及動產
登記局作本招標所指服務之開業及/或商業登記，以及必須具備
有效私人保安業務執照（符合第4/2007號法律規定的資格）；

• 投標人必須已考取I S O9001質量管理系統認證並取得有
效證書或相關證明文件；

• 投標人在2016年至2020年期間，必須曾為本澳高等院校
或政府部門提供保安看守服務（最少20名保安員），且須連續服
務1年或以上。

• O concorrente deve ser entidade inscrita na Direcção
dos Serviços de Finanças e/ou na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da RAEM para a prestação
dos serviços a que se refere o presente concurso, bem como ter
a posse de licença válida para o exercício de actividades de
segurança privada (conforme os requisitos previstos na Lei
n.º 4/2007);
• O concorrente deve ter obtido a certificação do sistema de
gestão da qualidade ISO 9001, comprovada através do respectivo certificado válido ou documento comprovativo;
• Entre 2016 e 2020, o concorrente deve ter sido fornecedor
de serviços de vigilância e segurança (com pelo menos 20 guardas de segurança), num período consecutivo de pelo menos um
ano, a uma instituição de ensino superior ou serviço público de
Macau.
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10、解標地點、日期及時間：
• 地點：澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處。
• 日期及時間：二零二一年三月一日上午十時。
• 倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於解
標當日停止辦公，則解標會議順延至緊接的首個工作日的同一時
間舉行。
11、交標地點、日期及時間：
• 地點：澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處。
• 日期及時間：二零二一年三月十 七日下午五時四十五分
前。
• 倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於截
止遞交投標書當日停止辦公，則遞交投標書的截止日期及時間
順延至緊接的首個工作日的同一時間。
12、開標地點、日期及時間：
• 地點：澳門高美士街澳門理工學院匯智樓1樓3號演講廳。
• 日期及時間：二零二一年三月十八日上午十時。
• 倘因颱風或其他不可抗力的原因導致澳門理工學院於開
標當日停止辦公，則開標會議順延至緊接的首個工作日的同一時
間舉行。
13、查閲/索取案卷的副本之地點、時間及費用：
凡有意投標 者可自《招標公告》刊登於《澳門特別行政區
公報》之日起至截標日期及時間止的辦公時間內（週一至週四：
09:00-13:00、14:30-17:45，週五：09:00-13:00、14:30-17:30），前
往澳門高美士街澳門理工學院工程及採購處查閱/索取招標案
卷，如欲索取上述文件的副本，需繳付影印費用澳門元壹佰元
整（$100.00），或登入澳門理工學院網頁（http://www.ipm.edu.
mo）免費下載。
14、評標標準：
• 總價格（60%）；
• 服務質素（40%）：
a）同類型服務經驗及表現（16%）；
b）專業認證（10%）；

10. Local, data e hora da secção de esclarecimento:
• Local: Divisão de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua
de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.
• Data e hora: 1 de Março de 2021, pelas 10,00 horas.
• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a
outro motivo de força maior, no dia referido, a realização da
sessão de esclarecimento será prorrogada para a mesma hora
do primeiro dia útil seguinte.
11. Local, data e hora do prazo da entrega das propostas:
• Local: Divisão de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua
de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.
• Data e hora: 17 de Março de 2021, antes das 17,45 horas.
• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a
outro motivo de força maior, no último dia do prazo da entrega
das propostas, o termo do referido prazo será prorrogado para
a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.
12. Local, data e hora do acto público de abertura do concurso:
• Local: Anfiteatro n.º 3, 1.º andar do Edifício Wui Chi do
IPM, sito na Rua de Luís Gonzaga Gomes, em Macau.
• Data e hora: 18 de Março de 2021, pelas 10,00 horas.
• Em caso de encerramento do IPM, devido a tufão ou a outro motivo de força maior, no dia referido, a realização da sessão de abertura das propostas será prorrogada para a mesma
hora do primeiro dia útil seguinte.
13. Local, preço e hora para exame do processo/obtenção da
cópia do processo:
Os concorrentes interessados podem deslocar-se à Divisão
de Obras e Aquisições do IPM, sita na Rua de Luís Gonzaga
Gomes, para consultar/adquirir o respectivo processo do concurso durante as horas de expediente (de 2.ª feira a 5.ª feira das
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas; 6.ª feira das 9,00
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas) desde a data da publicação do anúncio do presente concurso público no Boletim
Oficial da RAEM até ao dia e hora do prazo de entrega de propostas. Caso queiram obter fotocópia do documento acima referido, devem pagar o montante de $100,00 (cem patacas) relativo ao custo das fotocópias, ou podem proceder ao download
gratuito das informações acima referidas na página electrónica
do IPM (http://www.ipm.edu.mo).
14. Critério de Avaliação das propostas:
• Preço global: (60%);
• Qualidade de serviços: (40%):
(a) Experiência e desempenho em serviços semelhantes:
(16%);
(b) Certificação profissional: (10%);

c）投標人履歷及能力（9%）；
d）會面説明（5%）。
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(c) Currículo e competências do concorrente: (9%);
(d) Esclarecimento na reunião: (5%).
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Instituto Politécnico de Macau, aos 17 de Fevereiro de 2021.

二零二一年二月十七日於澳門理工學院
院長

嚴肇基

O Presidente do Instituto, Im Sio Kei.

（是項刊登費用為 $5,312.00）

(Custo desta publicação $ 5 312,00)

學 生 福 利 基 金

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

名 單

Lista

為履行關於給予私人及私人機構財政資助的經第293/2018
號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示，學生
福利基金現公佈二零二零年第四季財政資助名單：

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto,
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a
particulares e a instituições particulares, vem o Fundo de Acção
Social Escolar publicar a listagem dos apoios concedidos no 4.º
trimestre de 2020:

給予財政
受資助機構
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

atribuídos

目的
Finalidades

dos apoios
特別資助：3名學生

9/10/2020

Subsídio especial: 3 alunos

$ 6,654.00 資助經濟困難學生購買校服。
Concessão de subsídio para aquisição de uniformes de ajuda aos alunos com dificuldades
económicas.

利息補助貸款計劃：259名學生

9/10/2020

$ 168,690.30 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 259 alunos

os Estudos.

學費及文教用品津貼：4098名學生

15/10/2020

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

$ 27,508,050.00 向2020/2021學年經濟困難學生發放學費、膳食
及學習用品津貼。

ção e subsídio para aquisição de uniformes

Concessão de subsídio de propinas, subsídio

e material escolar: 4 098 alunos

de alimentação e subsídio para aquisição de
uniformes e material escolar aos alunos com
dificuldades económicas, para o ano lectivo de
2020/2021.

利息補助貸款計劃：20名學生

15/10/2020

$ 219,453.20 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 20 alunos

os Estudos.

獎學金：409名學生

15/10/2020

Bolsa de Mérito: 409 alunos

$ 11,495,030.00 發放2020/2021學年獎學金。
Concessão dos subsídios de bolsa de mérito
para o ano lectivo de 2020/2021.

特別助學金：544名學生

15/10/2020

$ 16,866,360.00 發放2020/2021學年特別助學金。
Concessão de subsídio de bolsa especial para o

Bolsa Especial: 544 alunos

ano lectivo de 2020/2021.
利息補助貸款計劃：174名學生

4/11/2020

$ 107,350.30 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 174 alunos

os Estudos.
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給予財政
受資助機構
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

atribuídos

目的
Finalidades

dos apoios
利息補助貸款計劃：14名學生

19/11/2020

$ 182,622.40 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 14 alunos

os Estudos.

獎學金：171名學生

19/11/2020

Bolsa de Mérito: 171 alunos

$ 4,832,460.00 發放2020/2021學年獎學金。
Concessão dos subsídios de bolsa de mérito
para o ano lectivo de 2020/2021.

特別助學金：149名學生

19/11/2020

$ 4,637,952.00 發放2020/2021學年特別助學金。
Concessão de subsídio de bolsa especial para o

Bolsa Especial: 149 alunos

ano lectivo de 2020/2021.
學費及文教用品津貼：196名學生

2/12/2020

$ 1,327,700.00 向2020/2021學年經濟困難學生發放學費、膳食

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

及學習用品津貼。

ção e subsídio para aquisição de uniformes

Concessão de subsídio de propinas, subsídio

e material escolar: 196 alunos

de alimentação e subsídio para aquisição de
uniformes e material escolar aos alunos com
dificuldades económicas, para o ano lectivo de
2020/2021.

獎學金：72名學生

2/12/2020

Bolsa de Mérito: 72 alunos

$ 2,188,910.00 發放2020/2021學年獎學金。
Concessão dos subsídios de bolsa de mérito
para o ano lectivo de 2020/2021.

特別助學金：256名學生

2/12/2020

Bolsa de Especial: 256 alunos

$ 7,880,544.00 發放2020/2021學年特別助學金。
Concessão de subsídio de bolsa especial para o
ano lectivo de 2020/2021.

利息補助貸款計劃：188名學生

2/12/2020

$ 127,289.70 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 188 alunos

os Estudos.

葡萄牙語言及文化課程費用：5名學生

2/12/2020

$ 1,854,658.40 支付葡萄牙語言及文化課程費用。

Curso de língua portuguesa, História e Ini-

Pagamento do Curso de língua portuguesa,

ciação: 5 alunos

História e Iniciação.

獎學金：18名學生

14/12/2020

Bolsa de Mérito: 18 alunos

$ 586,440.00 發放2020/2021學年獎學金。
Concessão dos subsídios de bolsa de mérito
para o ano lectivo de 2020/2021.

特別助學金：20名學生

14/12/2020

$ 661,176.00 發放2020/2021學年特別助學金。
Concessão de subsídio de bolsa especial para o

Bolsa Especial: 20 alunos

ano lectivo de 2020/2021.
特殊助學金：55名學生

14/12/2020

Bolsa Extraordinária: 55 alunos

$ 1,328,639.60 為赴葡學生發放特殊助學金。
Concessão de subsídio de bolsa extraordinária
aos alunos em Portugal.

利息補助貸款計劃：6名學生

14/12/2020

$ 59,313.70 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 6 alunos

os Estudos.
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給予財政
受資助機構
Entidades beneficiárias

資助日期

資助金額

Data da

Montantes

atribuição

atribuídos

目的
Finalidades

dos apoios
31/12/2020

獎學金：523名學生

$ 14,841,900.00 發放2020/2021學年獎學金。

Bolsa de Mérito: 523 alunos

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito
para o ano lectivo de 2020/2021.
31/12/2020

特別助學金：937名學生

$ 29,341,440.00 發放2020/2021學年特別助學金。

Bolsa Especial: 937 alunos

Concessão de subsídio de bolsa especial para o
ano lectivo de 2020/2021.
31/12/2020

特殊助學金：15名學生

$ 421,866.20 為赴葡學生發放特殊助學金。
Concessão de subsídio de bolsa extraordinária

Bolsa Extraordinária: 15 alunos

aos alunos em Portugal.
學費及文教用品津貼：99名學生

31/12/2020

$ 653,050.00 向2020/2021學年經濟困難學生發放學費、膳食

Subsídio de propinas, subsídio de alimenta-

及學習用品津貼。

ção e subsídio para aquisição de uniformes

Concessão de subsídio de propinas, subsídio

e material escolar: 99 alunos

de alimentação e subsídio para aquisição de
uniformes e material escolar aos alunos com
dificuldades económicas, para o ano lectivo de
2020/2021.

利息補助貸款計劃：233名學生

31/12/2020

$ 207,450.10 支付利息補助貸款計劃的利息。

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para

para os Estudos: 233 alunos

os Estudos.

總數 $ 127,504,999.90
Total
二零二一年二月九日於學生福利基金

行政管理委員會主席

老柏生（教育及青年發展局局長）

Fundo de Acção Social Escolar, aos 9 de Fevereiro de 2021.
O Presidente do Conselho Administrativo, Lou Pak Sang,
director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da
Juventude.

（是項刊登費用為 $6,502.00）

(Custo desta publicação $ 6 502,00)

醫 療 爭 議 調 解 中 心

CENTRO DE MEDIAÇÃO DE LITÍGIOS MÉDICOS

通 告

Aviso

醫療爭議調解中心協調員按照第4/2017號行政法規《醫療
爭議調解中心》第五條第一款（一）項的規定，作出本通告。

一、核准修改刊登於二零一八年一月二十四日第四期《澳門
特別行政區公報》第二組之通告附件一《醫療爭議調解中心內部
規章》第三條，修改如下：

Nos termos da alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento
Administrativo n.º 4/2017 (Centro de Mediação de Litígios
Médicos), o coordenador do Centro de Mediação de Litígios
Médicos manda:
1. É aprovada a alteração ao artigo 3.º do Regulamento
Interno do Centro de Mediação de Litígios Médicos, constante
do Anexo I ao aviso publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de 24 de
Janeiro de 2018, que passa a ter a seguinte redacção:
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“第三條

«Artigo 3.º

協調員的職務終止及代任

Cessação de funções e substituição do coordenador

一、﹝......﹞

1. [...].

二、﹝......﹞

2. [...].
3. [...].

三、﹝......﹞
四、代任人有權收取報酬，報酬金額與被代任人收取的報
酬金額相同，而有關負擔應以“重疊薪俸”項目支付。”
二、本 通告自公 佈 於《澳門特別行政區公報》之 翌日起 生
效。

4. O substituto tem direito à remuneração de montante
idêntico à do substituído, sendo os encargos suportados
pela verba «Duplicação de vencimentos».»
2. O presente aviso entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau.
Centro de Mediação de Litígios Médicos, aos 9 de Fevereiro
de 2021.

二零二一年二月九日於醫療爭議調解中心
協調員

李潤龍

O Coordenador do Centro, Bernardino Paulo Azedo Lei.

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

土 地 工 務 運 輸 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

通 告
Avisos

第01/SOTDIR/2021號批示
本局長根據第15/2009號法律第十條和第26/2009號行政法
規第二十二條及第二十三條的規定，以及行使第12/2020號運輸
工務司司長批示第三款賦予的職權，作出本批示：

一、轉授予公共建築廳代廳長吳永輝或當其不在或因故不
能視事時之代任人以下權限：

（一）根據法律規定對因個人原因提出的轉移假期申請作出
決定；

（二）批准享受年假、提前或更改享受年假的申請，以及批
准員工的合理缺勤。

二、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

三、對行使本批示賦予的轉授權限而作出的行為，得向運輸
工務司司長提起必要訴願。

四、自二零二一年二月一日起，由上述代廳長在本轉授權範
圍內所作的行為，均予以追認。

Despacho n.º 01/SOTDIR/2021
Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei
n.º 15/2009, nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo
n.º 26/2009 e no uso da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho
do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 12/2020,
determino:
1. São subdelegadas no chefe do Departamento de Edificações Públicas, substituto, Arnaldo Lucas Batalha Ung, ou em
quem o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes competências:
1) Decidir, nos termos legais, sobre os pedidos de transferência de férias por motivos pessoais;
2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou
alteração a pedido do trabalhador, bem como a justificação de
faltas.
2. A presente subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.
3. Dos actos praticados no uso dos poderes subdelegados
conferidos pelo presente despacho cabe recurso hierárquico
necessário para o Secretário para os Transportes e Obras Públicas.
4. São ratificados os actos praticados pelo chefe de departamento substituto, anteriormente identificado, no âmbito das
competências ora subdelegadas, a partir de 1 de Fevereiro de
2021.
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五、本批示自公佈日起生效。

（經二零二一年二月九日運輸工務司司長的批示確認）

第02/SOTDIR/2021號批示
本人按照第15/2009號法律第十條、七月七日第29/97/M號法
令第四條（c）項及第26/2009號行政法規第二十二條和第二十三
條的規定，作出本批示：

一、授予公共建築廳代廳長吳永輝或當其不在或因故不能
視事時之代任人以下權限：
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5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação.
(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, de 9 de Fevereiro de 2021).

Despacho n.º 02/SOTDIR/2021
Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, na
alínea c) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/97/M, de 7 de Julho, e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo
n.º 26/2009, determino:
1. São delegadas no chefe do Departamento de Edificações
Públicas, substituto, Arnaldo Lucas Batalha Ung, ou em quem
o substitua nas suas ausências ou impedimentos, as seguintes
competências:

（一）批閱有關組織附屬單位所需物料的申請；

1) Visar as requisições de material destinado à respectiva
subunidade orgânica;

（二）對員工在日常辦公時間開始後遲到之合理解釋作出批

2) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora
do início dos períodos diários de trabalho;

示；

（三）批准員工在每天上午或下午必須工作的時間內臨時離
開工作崗位；

（四）驗證屬該組織附屬單位負責的承批公共工程、財貨及
服務之取得案卷的單據是否符合付款條件；

（五）作出在該組織附屬單位進行有關公共工程承攬之行
政調查所需的一切行為，並 將 有聲明異議的個案 呈交上 級決
定；

（六）發出電力裝置之臨時及確定使用准照，包括轉移確定
使用准照的擁有權；

（七）簽署上級批示的通知公函，以及由該組織附屬單位負
責的案卷進行程序及執行有關決定所需的文件。

二、本授予之權限不妨礙收回權及監管權的行使。

三、對行使本批示授予的權限而作出的其他行為，得向授權
人提起必要訴願。

四、自二零二一年二月一日起，由上述代廳長在本授權範圍
內所作的行為，均予以追認。

五、本批示自公佈日起生效。

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho
durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no
serviço, da manhã ou da tarde;
4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as
facturas relativas a processos de empreitadas de obras públicas
e de aquisição de bens e serviços que corram pela subunidade
orgânica;
5) Praticar todos os actos respeitantes ao inquérito administrativo relativo a empreitadas de obras públicas cujo procedimento corra pela subunidade, submetendo a decisão superior
os casos em que tenha havido reclamações;
6) Emitir licenças de exploração provisória e definitiva de
instalações eléctricas incluindo a transferência de titularidade
da licença definitiva;
7) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores,
bem como o expediente necessário à mera instrução dos procedimentos cuja tramitação decorra na subunidade orgânica e
à execução das respectivas decisões.
2. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo
dos poderes de avocação e superintendência.
3. Dos demais actos praticados no uso dos poderes delegados
conferidos pelo presente despacho, cabe recurso hierárquico
necessário para a delegante.
4. São ratificados os actos praticados pelo chefe de departamento substituto, anteriormente identificado, no âmbito das
competências ora delegadas, a partir de 1 de Fevereiro de 2021.
5. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação.
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Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, aos 11 de Fevereiro de 2021.

二零二一年二月十一日於土地工務運輸局
局長

陳寶霞

A Directora dos Serviços, Chan Pou Ha.

（是項刊登費用為 $4,338.00）

(Custo desta publicação $ 4 338,00)

環 境 保 護 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

公 告

Anúncio

茲特公告，有關公佈於二零二一年一月二十七日第四期《澳
門特別行政區公報》第二組的“水質檢測服務”公開招標，招標
實體已按照招標方案第2.2點的規定作出解答，及因應需要，作
出補充說明，並將其等附於投標案卷內。

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32號至36號電力公司大樓一樓環境保護局查
閱。

二零二一年二月十七日於環境保護局

局長

譚偉文

Faz-se saber que, em relação ao concurso público para a
prestação dos «Serviços de Análise da Qualidade da Água»,
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial
de Macau n.º 4, II Série, de 27 de Janeiro de 2021, a entidade
que realiza o concurso já prestou esclarecimentos conforme a
cláusula 2.2 do programa do concurso, bem como as necessárias
aclarações complementares, que se encontram arquivados no
processo do concurso.
Os esclarecimentos e as aclarações complementares acima
referidos encontram-se disponíveis para consulta durante o
horário de expediente na sede da Direcção dos Serviços de
Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria II, n.os 32-36,
Edifício CEM, 1.º andar, Macau.
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de
Fevereiro de 2021.
O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

（是項刊登費用為 $1,065.00）

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

