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根據第
Orientações relativas à utilização dos modelos de impressos
disponibilizados por via electrónica, ao abrigo do disposto no
Despacho do Chefe do Executivo n.o 92/2007
Ofício-Circular n.o

事由：
Assunto

因題述事宜，並按照行政法務司司長指示，本局現發出各公共行政部門
公共行政部門及工
公共行政部門 工
作人員應遵指引如下：
作人員
Tendo em conta o assunto em epígrafe e em conformidade com as
instruções da Sr.ª Secretária para a Administração e Justiça, vem esta Direcção
de Serviços emitir as seguintes orientações a observar por parte dos serviços e
trabalhadores da Administração Pública:
1. 隨着第92/2007號行政長官批示的公佈，已允許透過電子途徑提供《澳門公
共行政工作人員通則》第九條及第31/2004號行政法規第六條及第九條所指印件。
1. Com a publicação do Despacho do Chefe do Executivo n.o 92/2007, passa
a ser permitida a disponibilização por via electrónica dos modelos de impressos a
que se referem o artigo 9.o do Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau e os artigos 6.o e 9.o do Regulamento Administrativo n.o
31/2004.
2. 因此，對從印務局網頁下載且符合上述行政長官批示第二款規定的印件，
各公共部門及機構應予接受。
2. Assim, os modelos de impressos obtidos por via electrónica a partir da
página da Imprensa Oficial devem ser aceites pelos serviços e organismos
públicos, observadas as regras a que se refere o n.o 2 do referido Despacho do
Chefe do Executivo.
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3. 為遵守該批示第二款的規定，並為確保印件的統一使用，凡有意使用直接
以電子方式下載的印件的部門及工作人員應遵守下列規則：
3. Nos termos daquele n.o 2 e com vista a assegurar uma utilização
uniforme dos mesmos, os serviços e trabalhadores que pretendam utilizar
modelos de impressos directamente obtidos por via electrónica devem respeitar
as seguintes regras:
I)

由印務局以電子方式提供的印件供列印使用，亦可在電子文本上以
資訊器材填寫；
Sem prejuízo do seu preenchimento por meios informáticos,
sempre que tal seja possível na versão electrónica disponibilizada
pela Imprensa Oficial, os modelos de impressos disponibilizados
por via electrónica destinam-se a ser utilizados em versão
impressa;

II)

使用A4白紙以黑墨雙面列印；
A impressão deve ser feita a preto sobre papel branco A4,
preferencialmente na frente e verso;

III) 如印件共兩頁或兩頁以上的活頁A4紙，下載者應按序釘裝妥當，並
按序編號；
Quando da impressão resultem duas ou mais folhas A4 soltas,
devem as mesmas ser agrafadas pela ordem correcta e, em
seguida, numeradas sequencialmente pela pessoa que procede à
sua impressão;
IV) 除有簽名的一頁外，印件各頁應由利害關係人簡簽；
As folhas que compõem o impresso, com excepção das que
contiverem as assinaturas, devem ser rubricadas pelos
interessados;
V)

印件各頁應由利害關係人注明日期。
Todas as folhas que compõem o impresso devem ser datadas pelos
interessados.
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4. 如印件不符上述行政長官批示第二款的規定，各公共部門及機構應請求利
害關係人彌補不足。
4. Sempre que o modelo de impresso não observe as regras contidas no
citado n.o 2 do Despacho do Chefe do Executivo, devem os serviços e
organismos públicos convidar o(s) interessado(s) a suprir as deficiências
existentes.

耑此

順頌

台祺
Com os melhores cumprimentos.
局長 朱偉幹
O Director, José Chu

Jose CHU,
Assinatura digital
2007.05.09 11:27:03 CST
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