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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 4/2002

Altera artigos do Regulamento Administrativo n.º 26/2001

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Execu-
tivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Bási-
ca e do artigo 52.º da Lei n.º 16/2001, para valer como regula-
mento administrativo, o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração aos artigos 23.º, 81.º, 83.º, 87.º e 88.º
do Regulamento Administrativo n.º 26/2001

1. O artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 23.º

(...)

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 212.º do Código
Comercial, o Governo pode exigir que uma sócia dominan-
te de uma concessionária preste uma garantia, aceite pelo
Governo, relativa ao cumprimento dos compromissos e obri-
gações assumidos pela concessionária.

2. Caso não exista uma sócia dominante da concessionária,
o Governo pode exigir que a garantia prevista no número
anterior seja prestada por accionistas da concessionária.»

2. O artigo 81.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 81.º

(...)

1. (...)

2. Se a reclamação não for aceite, total ou parcialmente, a
concorrente fica desobrigada de contratar, sem perda da
caução para admissão a concurso, desde que, no prazo de 5
dias contados da data em que tome conhecimento da decisão,
comunique ao Governo, através da comissão do concurso,
que desiste da adjudicação da concessão.

3. Caso a concorrente não comunique ao Governo, no
prazo referido no número anterior, que desiste da adjudica-
ção da concessão, perde o montante da caução para admis-
são a concurso a favor da Região e a adjudicação, na parte
que a ela respeita, caduca, aplicando-se o disposto no n.º 4
do artigo 75.º.»

澳 門 特 別 行 政 區

澳門特別行政區

第4/2002號行政法規

修改第26/2001號行政法規若干條文

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

及第16/2001號法律第五十二條的規定，經徵詢行政會的意見，制

定本行政法規。

第一條

修改第26/2001號行政法規第二十三條、

第八十一條、第八十三條、

第八十七條及第八十八條

一、第26/2001號行政法規第二十三條修改如下：

“第二十三條

（…）

一、政府可要求承批公司的控權股東就該公司履行所作出

的承諾及所承擔的義務而提供一項為政府所接受的擔保，且

不妨礙《商法典》第二百一十二條規定的適用。

二、如不存在承批公司控權股東，政府可要求上款所指擔

保由承批公司的股東提供。”

二、第26/2001號行政法規第八十一條修改如下：

“第八十一條

（…）

一、（…）

二、如聲明異議未被全部或部分接納，且參與競投公司自

獲悉有關決定之日起五日內透過競投委員會通知政府退出批

給的判給，則參與競投公司不負訂立合同的義務，且不喪失

為獲接納競投而提供的擔保金。

三、如參與競投公司不在上款所指期限內通知政府退出批

給的判給，則喪失為獲接納競投而提供的擔保金，擔保金歸

澳門特別行政區所有，且與參與競投公司有關的判給亦告失

效，並適用第七十五條第四款的規定。”
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3. O artigo 83.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 83.º

(...)

1. Se a concorrente seleccionada no acto de adjudicação
provisória não prestar em tempo a caução prevista na alí-
nea 2) do artigo 22.º da Lei n.º 16/2001, como garantia do
exacto e pontual cumprimento das obrigações legais e
contratuais a que se haja vinculado, e não tiver sido impedi-
da de o fazer por facto independente da sua vontade que
seja considerado devidamente justificado, perde o montan-
te da caução para admissão a concurso a favor da Região e
a adjudicação, na parte que a ela respeita, caduca, aplican-
do-se o disposto no n.º 4 do artigo 75.º.

2. Se a concorrente seleccionada no acto de adjudicação
provisória não proceder em tempo ao cumprimento das
obrigações relativas ao capital social previstas no n.º 5 do
artigo anterior, e não tiver sido impedida de o fazer por fac-
to independente da sua vontade que seja considerado devi-
damente justificado, perde o montante da caução para ad-
missão a concurso a favor da Região e a adjudicação, na
parte que a ela respeita, caduca, aplicando-se o disposto no
n.º 4 do artigo 75.º.»

4. O artigo 87.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 87.º

(...)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. Caso o modelo para a sua prestação não conste do pro-
grama do concurso, a concorrente seleccionada no acto de
adjudicação provisória que pretenda prestar caução por ga-
rantia bancária deve apresentar documento emitido por ins-
tituição de crédito legalmente autorizada a exercer activi-
dade na Região, ou por instituição de crédito do exterior
mediante autorização do Governo, através da comissão do
concurso, no caso de aquela se revelar fundadamente in-
viável ou demasiado onerosa ou desvantajosa para a con-
corrente, pelo qual esta assegura, até ao limite do valor da
caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias
exigidas pelo Governo nos termos do artigo 85.º

5. A concorrente seleccionada no acto de adjudicação pro-
visória que pretenda prestar caução por seguro-caução deve
apresentar apólice pela qual uma seguradora legalmente
autorizada a realizar esse seguro na Região, ou por segura-
dora do exterior mediante autorização do Governo, através
da comissão do concurso, no caso de aquela se revelar
fundadamente inviável ou demasiado onerosa ou desvanta-
josa para a concorrente, assume, até ao limite do valor da
caução, o encargo de satisfazer de imediato o pagamento

三、第26/2001號行政法規第八十三條修改如下：

“第八十三條

（…）

一、如在臨時判給行為中獲選的參與競投公司不按時提供

第16/2001號法律第二十二條（二）項所規定的、作為擔保正

確及按時履行其須履行的法定義務及合同義務的擔保金，又

並非因不取決於其意願且被視為具適當理由的事實而被阻礙

按時提供上述擔保金，則喪失為獲接納參與競投而提供的擔

保金，擔保金歸澳門特別行政區所有，且與在臨時判給行為

中獲選的參與競投公司有關的判給亦告失效，並適用第七十

五條第四款的規定。

二、如在臨時判給行為中獲選的參與競投公司不按時履行

上條第五款規定的關於公司資本的義務，又並非因不取決於

其意願且被視為具適當理由的事實而被阻礙按時履行上述義

務，則喪失為獲接納參與競投而提供的擔保金，擔保金歸澳

門特別行政區所有，且與在臨時判給行為中獲選的參與競投

公司有關的判給亦告失效，並適用第七十五條第四款的規

定。”

四、第26/2001號行政法規第八十七條修改如下：

“第八十七條

（…）

一、（…）

二、（…）

三、（…）

四、如競投方案未載有以銀行擔保方式提供擔保金所依的

格式，擬以該方式提供擔保金的在臨時判給行為中獲選的參

與競投公司，應提交一份由依法獲許可在澳門特別行政區經

營的信用機構發出的文件，又或當有理由證明由該類信用機

構發出文件屬不可行或對參與競投公司帶來過重負擔或對參

與競投公司不利時，提交由經政府透過競投委員會予以許可

的外地信用機構發出的文件，據此由有關信用機構確保即時

支付政府按第八十五條的規定要求支付的以擔保金金額為上

限的任何款項。

五、擬以保證保險方式提供擔保金的在臨時判給行為中獲

選的參與競投公司，應提交一份由依法獲許可在澳門特別行

政區從事該類保險的保險公司出具的保險單，又或當有理由

證明由該類保險公司出具保險單屬不可行或對參與競投公司

帶來過重負擔或不利時，提交由經政府透過競投委員會予以

許可的外地保險公司出具的保險單，據此由有關保險公司確
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de quaisquer importâncias exigidas pelo Governo nos ter-
mos do artigo 85.º

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)»

5. O artigo 88.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2001
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 88.º

(...)

1. (...)

2. O Governo, através da comissão do concurso, comuni-
ca por escrito, com a antecipação mínima de 2 dias, a data, a
hora e o local em que a adjudicatária deve comparecer para
a outorga do respectivo contrato de concessão, de acordo
com a minuta aprovada.

3. Se a adjudicatária não comparecer no dia, hora e local
fixados para a outorga do contrato de concessão e não tiver
sido impedida de o fazer por motivo independente da sua
vontade, devidamente justificado no prazo de 3 dias, perde
a favor da Região a caução referida no n.º 1, e a adjudicação,
na parte que a ela respeita, caduca, salvo decisão em con-
trário do Chefe do Executivo. Caso caduque, aplica-se o
disposto no n.º 4 do artigo 75.º.

4. (...)»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no dia
da sua publicação.

Aprovado em 22 de Março de 2002.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

保即時支付政府按第八十五條的規定要求支付的以擔保金金

額為上限的任何款項。

六、（…）

七、（…）

八、（…）

九、（…）”

五、第26/2001號行政法規第八十八條修改如下：

“第八十八條

（…）

一、（…）

二、（…）

三、如在臨時判給行為中獲選的參與競投公司未按指定的

日期、時間及地點前往訂立批給合同，且並非因不取決於其

意願並在三日內提出具適當理由解釋的事實而被阻礙前往

時，則喪失第一款所指的擔保金，擔保金歸澳門特別行政區

所有，且與在臨時判給行為中獲選的參與競投公司有關的判

給亦告失效，但行政長官另有決定者除外。如判給失效，則

適用第七十五條第四款的規定。

四、（…）”

第二條

生效

本行政法規自公佈日起生效。

二零零二年三月二十二日制定。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

印 務 局
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