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3) A previsão de dispêndios com a aquisição de bens e serviços
deverá reportar-se, em regra, à manutenção dos níveis de consu-
mo dos dois últimos exercícios, pelo que os eventuais acréscimos
nos valores das propostas deverão contemplar apenas a evolução
verificada nos respectivos valores de aquisição;

4) Conjuntamente com as propostas orçamentais, os serviços
simples, ou dotados de autonomia administrativa, deverão reme-
ter uma previsão do número de trabalhadores e respectivo agre-
gado familiar, que adquirirão, no decurso de 2002, o direito a
licença especial, bem como aqueles a quem foi autorizado o adia-
mento desse direito para o referido ano;

5) As transferências do OR solicitadas pelas entidades autóno-
mas e municípios provisórios, que não se encontrem legalmente
consignadas ou fixadas, deverão restringir-se à cobertura dos
encargos que não possam ser suportados por outras origens ou
natureza de receitas;

6) Dada a possibilidade das entidades autónomas e municípios
provisórios disporem de contas de tesouraria subsidiárias ou
complementares de outras cuja movimentação incumbe à DSF,
deverão as mesmas inscrever nos respectivos orçamentos de
despesa unicamente o montante das transferências a processar a
favor do Fundo de Pensões de Macau, que digam respeito às
comparticipações patronais previstas na lei ou outras que assu-
mam carácter excepcional;

7) Não deverão ser previstas dotações no PIDDA ou nos orça-
mentos privativos das entidades autónomas que visem a aquisi-
ção de instalações para os Serviços, excepto em situações devida-
mente justificadas;

8) Na preparação do PIDDA/2002 deverá obrigatoriamente
considerar-se o montante de responsabilidades que se preveja
transitem do corrente ano, incluindo as que encontram suporte
legal em diplomas de escalonamento.

4 de Julho de 2001.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 138/2001

Tendo sido adjudicada à Macau Professional Services, Limited,
a elaboração do «Projecto de reformulação Urbanística Parcial
do Porto Interior e da Barra», cujo prazo se prolonga por mais de
um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura
financeira.

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de
Maio, o Chefe do Executivo manda:

1. É autorizada a celebração do contrato com a Macau Profes-
sional Services, Limited, para a elaboração do «Projecto de Refor-
mulação Urbanística Parcial do Porto Interior e da Barra», pelo
montante de MOP$5.000.000,00 (cinco milhões), com o escalo-
namento que a seguir se indica:

（三）取得資產及勞務之開支預計應大致反映出過往二年之消

耗水平，因此提案中金額的偶然性增加應只考慮相應取得金額之

變動；

（四）連同預算提案，非自治機關或享有行政自治權之機關，

應送交於二零零二年期間有權享用特別假期和已被批准延於同一

年度享用特別假期之工作人員及其家團之預計數目；

（五）由自治實體和臨時巿政局申請之澳門特別行政區預算之

轉移，倘若其未被法律確定或固定，應只限於支付不能以其他來

源或收入支付之負擔；

（六）鑒於自治實體或臨時市政局可自備對其他由財政局負責

的帳目起輔助或補充作用的司庫帳目，因此，只須將該等賬目中

轉移予澳門退休基金會的金額登錄於有關支出預算。該等轉移為

法律規定或其他例外性質之共同分擔；

（七）除非有適當解釋，不應因購置機關之辦公場所而從行政

當局投資與發展開支計劃中或自治實體之本身預算內撥款；

（八）對二零零二年度行政當局投資與發展開支計劃之準備，

應考慮預算從本年度轉移之責任款項，包括由法規延長之責任款

項。

二零零一年七月四日

行政長官 何厚鏵

第 138/2001 號行政長官批示

鑑於判給澳門專業顧問有限公司製作「內港及媽閣城市規劃

局部重整計劃」，製作期跨越一財政年度，因此必須保證其財政

支付。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經五月十五日第 30/89/M 號法令修改的十二月十五日

第 122/84/M 號法令第十五條的規定，作出本批示。

一、許可與澳門專業顧問有限公司訂立「內港及媽閣城市規

劃局部重整計劃」的製作合同，金額為澳門幣5,000,000.00（伍佰

萬）圓整，並分段支付如下：
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Ano 2001 .............................................................. $ 2.598.655,00

Ano 2002 .............................................................. $ 2.401.345,00

2. O encargo referente a 2001 será suportado pela verba inscrita
no capítulo 40 «Investimentos do Plano», código económico
07.12.00.00.06, subacção 8.090.100.03, do Orçamento da Região
Administrativa Especial de Macau para o corrente ano.

3. O encargo referente a 2002 será suportado pela verba corres-
pondente a inscrever no Orçamento da Região Administrativa
Especial de Macau desse ano.

4. O saldo que venha a apurar-se em cada ano, relativamente
aos limites fixados no n.º 1 do presente despacho, pode transitar
para o ano económico seguinte, desde que a dotação global do
organismo que suporta os encargos da acção não sofra qualquer
acréscimo.

4 de Julho de 2001.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

2001 ........................................................... $2,598,655.00

2002 ........................................................... $2,401,345.00

二、二零零一年的負擔將會由登錄於本年度澳門特別行政區

財政預算第四十章「投資計劃」內經濟編號 07.12.00.00.06 ，分類

項目 8.090.100.03 之撥款支付。

三、二零零二年之負擔將會由登錄於該年度澳門特別行政區

財政預算之相應撥款支付。

四、每年在本批示第一款所訂金額下若計得結餘，可轉移至

下一財政年度，但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。

二零零一年七月四日

行政長官 何厚鏵

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 價 銀 十 五 元 正
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