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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Regulamento Administrativo n.º 3/2003

Condições para a elaboração de projectos, direcção e execu-
ção de obras de instalação de redes de gás e para a montagem

e reparação de aparelhos a gás

O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Exe-
cutivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei
Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer
como regulamento administrativo, o seguinte:

Artigo 1.º

Objecto

1. O presente regulamento administrativo estabelece as con-
dições para a elaboração de projectos de instalação de redes de
gás a submeter à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-
cas e Transportes, abreviadamente designada por DSSOPT, bem
como para a direcção e execução de obras de instalação corres-
pondentes aos projectos aprovados e para a montagem e repa-
ração de aparelhos a gás.

2. Para efeitos do disposto no presente regulamento adminis-
trativo, consideram-se aparelhos a gás os aparelhos termodo-
mésticos e termoindustriais, alimentados com gases combustíveis,
cujas potências, unitária e global, instalada por utilizador e por
derivação de instalação, ultrapassem, respectivamente, os 35 kW
e os 50 kW.

Artigo 2.º

Obrigatoriedade de inscrição

1. Os projectos de instalação de redes de gás e respectivas
alterações, a submeter à aprovação da DSSOPT, devem ser ela-
borados e subscritos por técnicos inscritos naqueles serviços na
modalidade correspondente, com pelo menos 2 anos de expe-
riência.

2. A direcção de obras de instalação de redes de gás corres-
pondentes aos projectos aprovados deve ser efectuada por téc-
nicos inscritos na DSSOPT nessa modalidade, com pelo menos
2 anos de experiência.

3. A execução de obras de instalação de redes de gás corres-
pondentes aos projectos aprovados deve ser efectuada por em-
presas inscritas na DSSOPT na modalidade de entidades
instaladoras de redes de gás.

4. A montagem e a reparação de aparelhos a gás devem ser
efectuadas por empresas inscritas na DSSOPT na modalidade
de entidades montadoras de aparelhos a gás.

澳 門 特 別 行 政 區

澳 門 特 別 行 政 區

第3/2003號行政法規

燃氣網絡設置工程的圖則編製、指導和施工以

及燃氣器材的安裝和維修的條件

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

的規定，經徵詢行政會的意見，制定本行政法規。

第一條

標的

一、本行政法規訂定在編製擬呈交土地工務運輸局審批的燃

氣網絡設置圖則、按核准圖則指導和執行設置工程以及安裝和維

修燃氣器材時應遵守的條件。

二、在本行政法規中，燃氣器材是指以可燃氣體為燃料的家

用或工業用加熱器材，其每一使用者或每個分支的單位功率和總

功率各分別超過 35 千瓦和 50 千瓦。

第二條

強制性註冊

一、呈交土地工務運輸局審批的有關設置和改動燃氣網絡的

圖則，須由已在該局相關項目註冊的具備兩年工作經驗的工程師

編製和簽署。

二、按核准圖則進行的燃氣網絡設置工程的指導工作，應由

已在土地工務運輸局相關項目註冊的具備兩年工作經驗的工程師

作出。

三、按核准圖則進行的燃氣網絡設置工程的施工，應由已在

土地工務運輸局燃氣網絡設置實體項目中註冊的企業作出。

四、燃氣器材的安裝和維修，應由已在土地工務運輸局燃氣

器材安裝實體項目中註冊的企業進行。
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Artigo 3.º

Pedido de inscrição

1. O pedido de inscrição para elaboração de projectos ou di-
recção de obras de instalação de redes de gás é formulado em
requerimento dirigido ao director da DSSOPT, com indicação
da identificação e domicílio do requerente.

2. O requerimento referido no número anterior deve ser ins-
truído com os seguintes documentos:

1) Fotocópia autenticada do documento de identificação do
requerente;

2) Documentos comprovativos de que o requerente detém li-
cenciatura ou grau académico reconhecido em engenharia
mecânica, química ou indústria;

3) Documento comprovativo, passado pela Direcção dos Ser-
viços de Finanças, de que o requerente não se encontra em dívi-
da por contribuições e impostos liquidados;

4) Currículo do requerente;

5) Declaração de compromisso sobre a observância das dis-
posições regulamentares e técnicas na elaboração de projectos
ou na direcção de obras.

3. O pedido de inscrição como entidade instaladora de redes
de gás ou montadora de aparelhos a gás é formulado em reque-
rimento dirigido ao director da DSSOPT, assinado por pessoa
com poderes para vincular a empresa requerente, com a assina-
tura reconhecida notarialmente nessa qualidade e indicação da
firma, sede, identificação e morada dos representantes da
empresa.

4. O requerimento referido no número anterior deve ser ins-
truído com os seguintes documentos:

1) Certidão do registo comercial, com todos os registos refe-
rentes à empresa;

2) Documento comprovativo, passado pela Direcção dos Ser-
viços de Finanças, de que a empresa não se encontra em dívida
por contribuições e impostos liquidados;

3) Documento comprovativo, passado pelo Fundo de Segu-
rança Social, de se encontrar regularizada a situação contributiva
da empresa para com a segurança social;

4) Currículo da empresa;

5) Fotocópia autenticada da apólice actualizada do seguro a
que se refere o n.º 3 do artigo 8.º;

6) Declaração de compromisso sobre a observância das dis-
posições regulamentares e técnicas na execução de obras de ins-
talação de redes de gás ou na montagem e reparação de apare-
lhos a gás.

Artigo 4.º

Apreciação da qualificação

1. A qualificação dos técnicos interessados em elaborar pro-
jectos e dirigir obras de instalação de redes de gás é apreciada

第三條

申請註冊

一、可藉向土地工務運輸局局長遞交載有申請人身份資料及

住所的申請書，申請註冊從事燃氣網絡設置工程的圖則編製或指

導工作。

二、上款所指的申請書，應由下列文件組成：

（一）經認證的申請人身份證明文件影印本；

（二）申請人具機械工程、化學工程或工業工程的學士學位或

認可的學位的證明文件；

（三）由財政局發出的證明申請人未因已結算的稅捐及稅項而

拖欠債務的文件；

（四）申請人履歷；

（五）在編製工程圖則或指導工程時，遵守規章及技術規定的

承諾書。

三、申請註冊成為燃氣網絡設置實體或燃氣器材的安裝實

體，可藉向土地工務運輸局局長遞交申請書提出申請；申請書須

由具權力約束申請企業的人簽署，其簽字須經公證認定，並列明

商業名稱、住所以及企業代表的身份資料及住址。

四、上款所指的申請書，應由下列文件組成：

（一） 商業登記證明，並附同關於企業的一切登記；

（二） 由財政局發出的證明該企業未因已結算的稅捐及稅項而

拖欠債務的文件；

（三）由社會保障基金發出的證明企業對社會保障供款狀況符

合規定的文件；

（四）企業簡介；

（五）第八條第三款所指的已更新保險單的經認證影印本；

（六）在執行燃氣網絡設置工程或安裝和維修燃氣器材時，遵

守規章及技術規定的承諾書。

第四條

資格的審查

一、有意從事燃氣網絡設置工程圖則編製和指導工作的工程
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em face da documentação apresentada nos termos do n.º 2 do
artigo anterior.

2. A qualificação das empresas como entidades instaladoras
de redes de gás ou montadoras de aparelhos a gás é apreciada
em face da documentação apresentada nos termos do n.º 4 do
artigo anterior.

Artigo 5.º

Prazo da decisão

A decisão sobre o pedido de inscrição deve ser proferida no
prazo máximo de 15 dias a contar da data da entrada do respec-
tivo requerimento.

Artigo 6.º

Validade da inscrição

1. A inscrição é válida até ao final do ano civil em que for
efectuada e considera-se caducada se a sua renovação não for
requerida dentro do seu prazo de validade.

2. O disposto nos artigos 3.º e 5.º é aplicável, com as necessá-
rias adaptações, ao pedido de renovação da inscrição.

Artigo 7.º

Relação de inscritos e modalidade de inscrição

1. A DSSOPT deve manter actualizada uma relação anual dos
técnicos e empresas inscritos nas seguintes modalidades:

1) Técnicos para elaboração de projectos de instalação de re-
des de gás;

2) Técnicos para direcção de obras de instalação de redes de
gás;

3) Entidades instaladoras de redes de gás;

4) Entidades montadoras de aparelhos a gás.

2. Do processo individual de cada inscrito devem constar:

1) Os documentos a ele respeitantes, designadamente os que
instruem o pedido de inscrição ou a sua renovação;

2) A indicação das ocorrências relativas a projectos elabora-
dos ou a obras dirigidas ou executadas.

3. A alteração do domicílio do inscrito deve ser comunicada à
DSSOPT no prazo de 8 dias.

4. Sempre que o técnico responsável pela execução de uma
obra de instalação se ausentar da Região Administrativa Espe-
cial de Macau durante o decurso da mesma deve comunicar tal
facto à DSSOPT, indicando qual o técnico, igualmente inscrito,
que, durante a ausência, o substitui.

師的資格審查，按上條第二款規定所遞交的文件為之。

二、成為燃氣網絡設置實體或燃氣器材安裝實體的企業的資

格審查，按上條第四款規定所遞交的文件為之。

第五條

作出決定的期限

自收到有關註冊申請之日起十五日內，應就該申請作出決

定。

第六條

註冊的有效性

一、註冊的有效期於每曆年的年底屆滿；如不在有效期內申

請續期，則註冊將視為失效。

二、第三條及第五條的規定經適當配合後，適用於註冊續期

的申請。

第七條

註冊名單及註冊項目

一、土地工務運輸局應每年更新下列項目的已註冊工程師及

企業的名單：

（一）編製燃氣網絡設置圖則的工程師；

（二）指導燃氣網絡設置工程的工程師；

（三）燃氣網絡的設置實體；

（四）燃氣器材的設置實體。

二、每一註冊的個別檔案應載有：

（一）與註冊有關的文件，尤其涉及申請註冊或其續期的文

件；

（二）列明與所編製的圖則、指導工程或執行工程有關的事

項。

三、如註冊的住所更改，應於八日內通知土地工務運輸局。

四、負責執行設置工程的工程師不在澳門特別行政區時，其

必須通知土地工務運輸局，並指派一名已在相同項目註冊的工程

師在此期間替代之。
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Artigo 8.º

Responsabilidade

1. O técnico responsável por uma obra de instalação de redes
de gás pode renunciar à respectiva direcção, desde que comuni-
que tal facto, por escrito, à DSSOPT, mantendo-se, no entanto,
a sua responsabilidade relativamente aos trabalhos executados
até ao momento da renúncia.

2. Sem prejuízo do disposto no Código Civil, os técnicos e as
entidades instaladoras de redes de gás e montadoras de apare-
lhos a gás assumem, obrigatoriamente, pelo prazo de 5 anos,
contado a partir da data de emissão da licença de utilização ou
da sua instalação, a responsabilidade relativa às condições de
segurança das redes ou da montagem dos aparelhos.

3. As entidades instaladoras ou montadoras devem manter
actualizado um seguro de responsabilidade civil que cubra os
danos causados a terceiros por factos relativos à instalação das
redes de gás ou à montagem e reparação de aparelhos a gás.

Artigo 9.º

Taxas

1. Pela inscrição e sua renovação são devidas as seguintes taxas:

1) Técnicos para elaboração de projectos de instalação de re-
des de gás: $ 500,00;

2) Técnicos para direcção de obras de instalação de redes de
gás: $ 500,00;

3) Entidades instaladoras de redes de gás: $ 1 000,00;

4) Entidades montadoras de aparelhos a gás: $ 1 000,00.

2. O pagamento das taxas referidas no número anterior é efec-
tuado no prazo de 15 dias após a notificação da aceitação da
inscrição ou da sua renovação.

3. O recibo comprovativo do pagamento da taxa vale, para
todos os efeitos legais, como prova da inscrição ou da sua
renovação.

Artigo 10.º

Fiscalização

A competência para a fiscalização do cumprimento do dis-
posto no presente regulamento administrativo cabe à DSSOPT
e à Comissão de Inspecção das Instalações de Produtos Com-
bustíveis.

Artigo 11.º

Multas

Sem prejuízo de outras sanções legalmente previstas e da res-
ponsabilidade civil e criminal que ao caso couber, constitui in-
fracção administrativa sancionada com multa:

第八條

責任

一、負責一項燃氣網絡設置工程的工程師可辭去指導工作，

但需將該事實以書面通知土地工務運輸局，而其對所執行工作的

責任將維持至辭職一刻。

二、設置燃氣網絡的工程師、實體，以及燃氣器材的安裝實

體，自發出使用准照或設置網絡之日起五年內，必須對所設置的

網絡或所安裝的器材的安全條件承擔責任，但不影響《民法典》

規定的適用。

三、設置或安裝的實體應不斷更新民事責任保險，該保險須

對因設置燃氣網絡或安裝和維修燃氣器材而對第三人造成的損害

作出賠償。

第九條

費用

一、註冊及其續期應支付以下費用：

（一）編製燃氣網絡設置圖則的工程師：澳門幣 500.00 元；

（二）指導燃氣網絡設置工程的工程師：澳門幣 500.00 元；

（三）燃氣網絡的設置實體：澳門幣 1,000.00 元；

（四）燃氣器材的設置實體：澳門幣 1,000.00 元。

二、上款所指的費用應在獲悉註冊或續期被接受後十五日內

支付。

三、為適用一切法律的規定，證明已支付費用的收據可作為

已註冊或續期的證明。

第十條

監察

監察本行政法規的規定的履行情況屬土地工務運輸局及可燃

產品設施監察委員會的權限。

第十一條

罰款

對以下行政違法行為科以下列罰款，但不影響其他法定處罰

和民事及刑事責任：
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1) De $ 15 000,00 a $ 150 000,00, a violação do disposto no
artigo 2.º;

2) De $ 1 000,00 a $ 10 000,00, a violação do disposto nos n.os 3
e 4 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 8.º;

3) De $ 30 000,00 a $ 300 000,00, a violação do disposto nos
n.os 2 e 3 do artigo 8.º.

Artigo 12.º

Suspensão e cancelamento da inscrição

1. A inscrição pode ser suspensa pelo director da DSSOPT,
por um período não superior a 6 meses, quando se verifique
qualquer dos seguintes factos:

1) Requerimento do técnico ou empresa inscritos;

2) Não observância de indicações da DSSOPT referentes ao
cumprimento da regulamentação técnica e de segurança apli-
cável.

2. A inscrição pode ser cancelada pelo director da DSSOPT,
quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Requerimento do técnico ou empresa inscritos;

2) Incumprimento sistemático da regulamentação técnica e de
segurança aplicável;

3) O montante das multas aplicáveis pelo incumprimento da
regulamentação técnica e de segurança aplicável seja superior a
$ 200 000,00;

4) Acidente grave de que resultem danos cuja responsabilida-
de seja imputada ao técnico ou empresa inscritos.

Artigo 13.º

Competência

1. Cabe à DSSOPT instaurar e instruir o procedimento para
aplicação das sanções previstas nos artigos 11.º e 12.º.

2. A competência para determinar a instauração do pro-
cedimento, para designar instrutor e para aplicar as multas cabe
ao director da DSSOPT.

Artigo 14.º

Notificação da decisão sancionatória

1. A decisão sancionatória é notificada ao infractor, pessoal-
mente ou por via postal.

2. A notificação pessoal é feita directamente por dois agentes
da fiscalização ou por quaisquer outros funcionários ou agentes
da DSSOPT que para tal estejam credenciados, mediante a en-

（一） 違反第二條的規定，科澳門幣15,000.00元至150,000.00

元罰款；

（二） 違反第七條第三款及第四款，以及第八條第一款的規

定，科澳門幣 1,000.00 元至 10,000.00 元罰款；

（三） 違反第八條第二款及第三款的規定，科澳門幣30,000.00

元至 300,000.00 元罰款。

第十二條

中止及註銷註冊

一、出現以下任一事實時，土地工務運輸局局長可中止註

冊，為期最長六個月：

（一）應註冊工程師或註冊實體的申請；

（二）不遵守土地工務運輸局就履行適用的技術及安全規定所

作出的指引。

二、出現以下任一事實時，土地工務運輸局局長可註銷註

冊：

（一）應註冊工程師或註冊實體的申請；

（二）經常不遵守適用的技術及安全規定；

（三）因不履行適用的技術及安全規定而被科超過澳門幣

200,000.00 元罰款；

（四）因歸責於註冊工程師或註冊實體而造成損失的嚴重意

外。

第十三條

權限

一、土地工務運輸局有權就第十一條及第十二條所指的處罰

提起程序和進行預審。

二、決定提起程序、委派預審員及科處罰款，屬土地工務運

輸局局長的權限。

第十四條

處罰決定的通知

一、處罰決定，須以當面或郵寄的方式通知違法者。

二、當面通知，由兩名獲授權的土地工務運輸局監察人員或
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trega do texto da decisão ao notificando e lavrando-se certidão
por este assinada.

3. Se o notificando não se encontrar no local, a notificação é
feita em qualquer pessoa que ali se encontrar que esteja em
melhores condições de a entregar ao notificando, incumbindo-a
os funcionários ou agentes da DSSOPT dessa entrega e sendo a
certidão por ela assinada.

4. No caso do notificado ou terceiro se recusar a receber a
notificação ou a assinar a certidão, os funcionários ou agentes
da DSSOPT mencionam tal ocorrência na certidão e afixam no
local o texto da decisão, considerando-se feita a notificação.

5. A notificação por via postal faz-se por meio de carta regis-
tada com aviso de recepção, dirigida ao notificando e endereçada
para o seu domicílio, escritório ou sede.

6. A notificação considera-se feita no dia em que se mostrar
assinado o aviso de recepção e tem-se por efectuada na própria
pessoa do notificando mesmo quando o aviso de recepção tenha
sido assinado por terceiro, presumindo-se, salvo prova em con-
trário, que a carta foi oportunamente entregue ao destinatário.

7. No caso de a carta registada ser devolvida ou o aviso de
recepção não ser assinado ou datado, a notificação considera-se
efectuada no terceiro dia útil posterior ao do registo de expe-
dição.

Artigo 15.º

Impugnação da decisão

Da decisão sancionatória cabe recurso contencioso para o
Tribunal Administrativo.

Artigo 16.º

Prazo de pagamento da multa

1. A multa é paga no prazo de 15 dias a contar da data da
notificação da decisão sancionatória.

2. Na falta de pagamento voluntário da multa no prazo fixado
no número anterior, procede-se à sua cobrança coerciva, nos
termos do processo de execução fiscal, através das entidades
competentes, servindo de título executivo a certidão da decisão
sancionatória.

Artigo 17.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor 30 dias
após a sua publicação.

Aprovado em 16 de Janeiro de 2003.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

其他公務員或服務人員作出，直接將決定的文本交予被通知者，

並由被通知者在證明上簽署作實。

三、如被通知者不在有關地點，則可將通知轉交該地點具備

最佳條件將通知交予被通知者的任何人，而土地工務運輸局的公

務員或服務人員則委託該人轉交通知，並由其在證明上簽署作

實。

四、如被通知者或第三人拒絕接受通知或簽署證明，土地工

務運輸局的公務員或服務人員須在證明上註明此情況，並在有關

地點張貼決定的文本，通知即視為完成。

五、郵寄通知，是以雙掛號信將通知寄往被通知者的居所、

辦公室或住所。

六、收件回執中所顯示的簽署日視為已完成通知之日，不論

是否由被通知者本人或第三人所簽署，均被推定為已適時將信件

交予收件人；但有相反證據者除外。

七、如掛號信件被退回或未在收件回執上簽名，又或未標明

日期，則視為於發信日之後第三個工作日作出通知。

第十五條

對決定的申訴

對處罰決定，可向行政法院提起司法上訴。

第十六條

罰款的繳納期

一、罰款的繳納期為十五日，自作出有關處罰決定通知之日

起算。

二、如不在上款規定的期間內自行繳納罰款，則根據稅務執

行程序，並藉有權限實體，以處罰決定的證明作為執行名義進行

強制徵收。

第十七條

生效

本行政法規於公佈日之後滿三十日生效。

二零零三年一月十六日制定。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵
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第7/2003號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定

的職權，並按照十二月二十一日第87/89/M號法令核准《澳門公共

行政工作人員通則》第七十七條第二款的規定，發佈本行政命

令。

第一條

海關關員每周工作時數超過四十五小時，超時工作及輪值的

一般制度不適用於海關關員。

第二條

上條所指的人員，有權每月收取相當於為澳門特別行政區公

共行政工作人員所訂薪俸索引表中100點的40% 的增補性報酬。

第三條

處於缺勤、年假、假期以及因紀律理由而無上班的情況者，

不獲支付增補性報酬；在假期津貼及聖誕津貼內，亦無增補性報

酬。

第四條

   本行政命令自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零零三年

三月一日。

二零零三年三月四日。

命令公佈。

代理行政長官 陳麗敏

第8/2003號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，並根據第24/2002號行政法規第九條第一款的規定，

發佈本行政命令。

第一條

式樣之核准

核准附於本行政命令並作為其組成部分的互聯網服務牌照式

樣。

Ordem Executiva n.º 7/2003

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e
nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Chefe do Executivo man-
da publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

O pessoal alfandegário está sujeito a um período de trabalho
de duração superior a 45 horas semanais, não se lhe aplicando o
regime geral de trabalho extraordinário e por turnos.

Artigo 2.º

O pessoal a que se refere o artigo anterior tem direito a uma
remuneração suplementar mensal correspondente a 40% dos
índices 100 da tabela indiciária estabelecida para os trabalhado-
res da Administração Pública da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

Artigo 3.º

Não há lugar a pagamento de remuneração suplementar nas
situações de faltas, férias e licenças ou de ausências por motivos
disciplinares nem nos subsídios de férias e de Natal.

Artigo 4.º

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e os seus efeitos retroagem a 1 de Março
de 2003.

4 de Março de 2003.

Publique-se.

A Chefe do Executivo, Interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

Ordem Executiva n.º 8/2003

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e
nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 24/2002, o Chefe do Executivo manda publicar a presente
ordem executiva:

Artigo 1.º

Aprovação do modelo

É aprovado o modelo de licença de serviços Internet, cons-
tante do anexo à presente ordem executiva e que dela faz parte
integrante.
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Artigo 2.º

Cor e edição

A licença é impressa em cor preta sobre papel de cor amare-
lo-claro, cuja edição é exclusiva da Imprensa Oficial, constituin-
do o modelo GDTTI-LICD1.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

4 de Março de 2003.

Publique-se.

A Chefe do Executivo, Interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

第二條

顏色及印刷

牌照用紙為淺黃色紙，以黑色印刷，並由印務局專印，牌照

式樣為 GDTTI-LICD1 。

第三條

生效

本行政命令自公佈翌日生效。

二零零三年三月四日。

命令公佈。

代理行政長官 陳麗敏
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第9/2003號行政命令

考慮到澳門自來水有限公司的建議；

根據確保在澳門特別行政區供水的公共服務專營特許合同第

九條 l 項及第二十八條第十款的規定；

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，發佈本行政命令。

第一條

最低用水量

最低用水量按下列水錶直徑釐定：

十五毫米水錶 ................................................... 四立方米

二十毫米水錶 ................................................... 六點五立方米

二十五毫米水錶 ............................................... 十二立方米

四十毫米水錶 ................................................... 二十八立方米

五十毫米水錶 ................................................... 四十立方米

八十毫米水錶 ................................................... 一百立方米

一百毫米水錶 ................................................... 二百立方米

一百五十毫米水錶 ........................................... 四百立方米

二百毫米水錶 ................................................... 六百四十立方米

第二條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零零三年三

月一日。

二零零三年三月五日。

命令公佈。

代理行政長官 陳麗敏

第61/2003號行政長官批示

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，並根據第 10/2002號法律第四條第一款及九月二十七日第 53/

93/M 號法令第四條第二款的規定，作出本批示。

Ordem Executiva n.º 9/2003

Tendo em consideração a proposta da Sociedade de Abaste-
cimento de Águas de Macau, S.A.R.L.;

Nos termos do disposto na alínea l) do artigo 9.º e no n.º 10 do
artigo 28.º do contrato de concessão do direito exclusivo de as-
segurar o serviço público de abastecimento de água em todo o
território da Região Administrativa Especial de Macau;

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o
Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Consumo mínimo

A quantidade mínima do consumo de água é estabelecida de
acordo com o diâmetro do contador, conforme a seguinte tabela:

Contador de 15 mm ............................................................. 4 m3

Contador de 20 mm .......................................................... 6.5 m3

Contador de 25 mm ........................................................... 12 m3

Contador de 40 mm ........................................................... 28 m3

Contador de 50 mm ........................................................... 40 m3

Contador de 80 mm ......................................................... 100 m3

Contador de 100 mm ....................................................... 200 m3

Contador de 150 mm ....................................................... 400 m3

Contador de 200 mm ....................................................... 640 m3

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e os efeitos retroagem a 1 de Março de
2003.

5 de Março de 2003.

Publique-se.

A Chefe do Executivo, Interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 61/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002 e no n.º 2 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, o Chefe
do Executivo manda:
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É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de
2003, o orçamento privativo da Imprensa Oficial, relativo ao ano
económico de 2003, sendo as receitas calculadas em $ 54 900 000,00
(cinquenta e quatro milhões e novecentas mil patacas) e as despe-
sas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente
despacho.

27 de Fevereiro de 2003.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

核准印務局二零零三年財政年度之本身預算，並於二零零三

年一月一日起開始執行，預計收入及開支之金額均為 $ 54,900,000.00

（澳門幣伍仟肆佰玖拾萬圓正），該預算為本批示之組成部分。

二零零三年二月二十七日

行政長官 何厚鏵

––––––––––

印務局二零零三財政年度本身預算

Orçamento privativo da Imprensa Oficial, relativo ao ano económico de 2003

金額

Importância章 節 條 收入名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. Designação da receita

Por artigos Por capítulos

經常性收入

Receitas correntes

04 00 00 財產之收益：

Rendimentos da propriedade:

04 03 00 利息——其他部門

Juros — Outros sectores

04 03 01 銀行存款利息 $ 400,000.00

Juros de depósitos bancários

05 00 00 轉移：

Transferências:

05 01 00 公營部門

Sector público:

05 01 01 特區政府津貼 $ - -

Subsídio do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

07 00 00 勞務及非耐用品之出售：

Venda de serviços e bens não duradouros:

07 08 00 雜項——公營部門：

Diversos — Sector público:

07 08 01 澳門特別行政區公報、其副刊及目錄之出售 $ 100,000.00

Venda de Boletins Oficiais da Região Administrativa Especial de Macau,

seus suplementos e índices

07 08 02 公告、告示、通告及其他之刊登 $ 9,000,000.00

Publicação de anúncios, editais, avisos e outros

07 08 03 表格及小冊子之出售 $ 7,200,000.00

Venda de impressos e separatas

07 08 04 澳門特別行政區公報之訂閱 $ 540,000.00

Assinatura do Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau

07 08 05 提供予公共部門之表格、書籍及刊物   $ 20,000,000.00

Fornecimento de impressos, livros e publicações aos serviços públicos

07 08 06 為私人服務   $ 130,000.00

Trabalhos particulares

07 10 00 雜項——其他部門

Diversos — Outros sectores

07 10 01 各項手續費   $ - - $ 36,970,000.00

Emolumentos diversos
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金額

Importância章 節 條 收入名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. Designação da receita

Por artigos Por capítulos

08 00 00 其他經常性收入：

Outras receitas correntes:

08 04 00 臨時及未列明之收入 $ 20,000.00

Receitas eventuais e não especificadas

資本收入

Receitas de capital:

13 00 00 其他資本收入：

Outras receitas de capital:

13 01 00 上年度管理之結餘 $ 17,500,000.00

Saldo da gerência anterior

14 00 00 非從支付中扣減之退回 $ 10,000.00

Reposições não abatidas nos pagamentos

總計 $ 54,900,000.00
Total

金額

Importância章 節 條 款 開支名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. N.os Designação da despesa

Por artigos Por capítulos

經常性開支

Despesas correntes

01 00 00 00 人員：

Pessoal:

 01 01 00 00 固定及長期報酬：

Remunerações certas e permanentes:

01  01 01 00 法律通過之編制人員：

Pessoal dos quadros aprovados por lei:

01 01 01 01 薪俸或服務費 $ 9,500,000.00

Vencimentos ou honorários

01 01  01 02 年資獎金 $ 170,000.00 $ 9,670,000.00

Prémio de antiguidade

01 01 02 00 編制以外人員：

Pessoal além do quadro:

01 01 02 01 報酬 $ 1,300,000.00

Remunerações

01 01  02 02 年資獎金 $  - - $ 1,300,000.00

Prémio de antiguidade

01 01  03 00 各類人員報酬：

Remunerações de pessoal diverso:

01 01 03 01 報酬 $ - -

Remunerações

01 01 03 02 年資獎金 $ - - $ - -

Prémio de antiguidade
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金額

Importância章 節 條 款 開支名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. N.os Designação da despesa

Por artigos Por capítulos

01 01 04 00 編制人員工資：

Salários do pessoal dos quadros:

01 01 04 01 工資 $ 3,400,000.00

Salários

01 01 04 02 年資獎金 $ 300,000.00 $ 3,700,000.00

Prémio de antiguidade

01 01 05 00 臨時人員工資：

Salários do pessoal eventual:

01 01 05 01 工資 $ 4,300,000.00

Salários

01 01 06 00 重疊薪俸 $ 350,000.00

Duplicação de vencimentos

 01 01 07 00 固定及長期酬勞 $ 228,000.00

Gratificações certas e permanentes

01 01 09 00 聖誕津貼 $ 1,600,000.00

Subsídio de Natal

01 01 10 00 假期津貼 $ 1,700,000.00

Subsídio de férias

01 02 00 00 附帶報酬：

Remunerações acessórias:

01 02 03 00 超時工作

Horas extraordinárias

01 02 03 00-01 額外工作 $ 800,000.00

Trabalho extraordinário

01 02 04 00 錯算補助 $ 30,000.00

Abono para falhas

01 02 05 00 出席費 $ - -

Senhas de presença

01 02 06 00 房屋津貼 $ 1,100,000.00

Subsídio de residência

01 03 00 00 實物補助：

Abonos em espécie:

01 03 01 00 私人電話 $ 8,000.00

Telefones individuais

01 03 02 00 膳食及住宿——實物 $ 32,000.00

Alimentação e alojamento — Espécie

 01 05 00 00 社會福利金：

Previdência social:

01 05 01 00 家庭津貼 $ 400,000.00

Subsídio de família

01 05 02 00 各項補助——社會福利金 $ 30,000.00

Abonos diversos — Previdência social

01 06 00 00 負擔補償：

Compensação de encargos:

01 06 02 00 服裝及個人物品——負擔補償 $ 40,000.00

Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos
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金額

Importância章 節 條 款 開支名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. N.os Designação da despesa

Por artigos Por capítulos

01 06 03 00 交通費——負擔補償：

Deslocações — Compensação de encargos:

01 06 03 01 啟程津貼 $ 20,000.00

Ajudas de custo de embarque

01 06 03 02 日津貼 $ 50,000.00

Ajudas de custo diárias

01 06 03 03 其他補助——負擔補償 $ 10,000.00 $ 80,000.00

Outros abonos — Compensação de encargos

02 00 00 00 資產及勞務：

Bens e serviços:

02 01 00 00 耐用品：

Bens duradouros:

02 01 04 00 教育、文化及康樂用品 $ 35,000.00

Material de educação, cultura e recreio

02 01 05 00 工場、修理場及化驗室用品 $ - -

Material fabril, oficinal e de laboratório

02 01 06 00 榮譽及招待物品 $ 1,000.00

Material honorífico e de representação

02 01 07 00 辦事處設備 $ 60,000.00

Equipamento de secretaria

02 01 08 00 其他耐用品 $ 150,000.00

Outros bens duradouros

02 02 00 00 非耐用品：

Bens não duradouros:

02 02 01 00 原料及附料 $ 5,500,000.00

Matérias-primas e subsidiárias

02 02 02 00 燃料及潤滑劑 $ 70,000.00

Combustíveis e lubrificantes

02 02 04 00 辦事處消耗 $ 150,000.00

Consumos de secretaria

 02 02 07 00 其他非耐用品 $ 100,000.00

Outros bens não duradouros

02 03 00 00 勞務之取得：

Aquisição de serviços:

02 03 01 00 資產之保養及利用 $ 1,300,000.00

Conservação e aproveitamento de bens

02 03 02 00 設施之負擔：

Encargos das instalações:

02 03 02 01 電費 $ 700,000.00

Energia eléctrica

02 03 02 02 設施之其他負擔 $ 200,000.00 $ 900,000.00

Outros encargos das instalações

 02 03 03 00 衛生負擔 $ 15,000.00

Encargos com a saúde

02 03 04 00 資產租賃 $ 108,000.00

Locação de bens
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金額

Importância章 節 條 款 開支名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. N.os Designação da despesa

Por artigos Por capítulos

02 03 05 00 交通及通訊：

Transportes e comunicações:

02 03 05 01 特別假期之交通費 $ 100,000.00

Transportes por motivo de licença especial

02 03 05 02 其他原因之交通費 $ 50,000.00

Transportes por outros motivos

02 03 05 03 交通及通訊之其他負擔 $ 400,000.00 $ 550,000.00

Outros encargos de transportes e comunicações

02 03 06 00 招待費 $ 30,000.00

Representação

02 03 07 00 廣告及宣傳 $ 50,000.00

Publicidade e propaganda

02 03 08 00 各項特別工作 $ 800,000.00

Trabalhos especiais diversos

02 03 09 00 未列明之負擔

Encargos não especificados

02 03 09 00-01 人員培訓 $ 100,000.00

Formação de pessoal

02 03 09 00-02 雜項 $ 100,000.00 $ 200,000.00

Diversos

04 00 00 00 經常轉移：

Transferências correntes:

04 01 00 00 公營部門

Sector público

04 01 02 00 自治基金組織

Fundos autónomos

04 01 02 01 退休基金會：

Fundo de Pensões:

04 01 02 01-01 退休金補償 $ 2,300,000.00

Compensação para a aposentação

04 01 02 01-02 撫卹金補償 $ 250,000.00 $ 2,550,000.00

Compensação para a sobrevivência

04 01 05 01 澳門廣播電視有限公司之公司資本之出資 $ - -

Participação no capital social da TDM, SARL

05 00 00 00 其他經常開支：

Outras despesas correntes:

05 02 00 00 保險：

Seguros:

05 02 01 00 人員 $ 20,000.00

Pessoal

05 02 02 00 物料 $ 30,000.00

Material

05 02 04 00 車輛 $ 10,000.00

Viaturas

05 03 00 00 歸還：

Restituições:

05 03 00 00-01 不適當徵收之收益之歸還 $ 10,000.00

Restituição de rendimentos indevidamente cobrados
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金額

Importância章 節 條 款 開支名稱

每條 每章Cap. Grupo Art. N.os Designação da despesa

Por artigos Por capítulos

05 04 00 00 雜項：

Diversas:

05 04 00 01 負擔之備用金撥款 $ 13,312,000.00

Dotação provisional para encargos

05 04 00 00-05 未列明偶然的開支 $ 55,000.00

Despesas eventuais e não especificadas

05 04 00 00-19 社會保障基金供款之負擔（五月二十七日第 25/96/M 號法令） $ 26,000.00

Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social

(D.L. n.º 25/96/M, de 27 de Maio)

資本開支

Despesas de capital

07 00 00 00 投資

Investimentos

07 09 00 00 運輸物料 $ - -

Material de transporte

07 10 00 00 機械及設備 $ 3,500,000.00

Maquinaria e equipamento

總計 $ 54,900,000.00
Total

二零零三年二月十二日於印務局——行政委員會——主席：馬

丁士，委員：Alberto Ferreira Leão ，莊綺雯（財政局代表）

Imprensa Oficial, aos 12 de Fevereiro de 2003. — O Conselho

Administrativo. — O Presidente, António Gomes Martins. —

Os Vogais, Alberto Ferreira Leão — Chong Yi Man, (Repre-

sentante dos Serviços de Finanças).

印務局之人員編制

Quadro de pessoal da IO

人員組別 職層 組別及職程 職位數目

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras Lugares

局長 1

Administrador

副局長 1

Administrador-adjunto

處長 3

領導及主管 Chefe de divisão

Direcção e chefia 組長 1

Chefe de sector

科長 6

Chefe de secção

工場主管 3

Chefe de oficina

高級技術 9 高級技術員 2

Técnico superior Técnico superior
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人員組別 職層 組別及職程 職位數目

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras Lugares

技術 8 技術員 1

Técnico Técnico

翻譯 - 翻譯員 1

Interpretação e tradução Intérprete-tradutor

資訊
 8 資訊技術員 1

Informática
Técnico de informática

6 資訊助理技術員 2

Técnico auxiliar de informática

印刷 7 照相排版系統操作員 4

Gráfico Operador de sistemas de fotocomposição

7 技術輔導員 9

Adjunto-técnico

專業技術

助理技術員 5

Técnico-profissional

Técnico auxiliar

5 照相排版操作員 6

Operador de fotocomposição

攝影暨視聽器材操作員 1

Fotógrafo e operador de meios audiovisuais

行政 5 行政文員 9

Administrativo Oficial administrativo

排版打字員 a） 1

Compositor monotipista a)

4
照相平版攝影員 a） 2

Fotógrafo de fotolitografia a)

照相平版印刷員 a） 4

Impressor de fotolitografia a)

排字員 a） 7

Compositor manual a)

印刷工人 釘裝員 a） 7

Operário da indústria gráfica Encadernador a)

鑄字員 a） 1

Fundidor monotipista a)

3 照相製版員 a） 2

Gravador de fotogravura a)

活版印刷員 a） 2

Impressor tipográfico a)

照相平版拼版員 a） 1

Montador de fotolitografia a)

照相平版修版員 a） 1

Retocador de fotolitografia a)

工人及助理員

3 熟練助理員 a） 1

Operário e auxiliar

Auxiliar qualificado a)

1 助理員 a） 2

Auxiliar a)

a）該等職位於出現空缺時予以取消。 Lugares a extinguir quando vagarem.
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第 62/2003 號行政長官批示

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，並根據十一月二十九日第 88/99/M 號法令第十九條第二款的

規定，作出本批示。

一、經考慮郵政局的建議，除現行郵票外，自二零零三年五

月二十八日起，發行並流通以「中藥」為題，屬特別發行之郵

票，面額與數量如下：

澳門幣一元五角 .......................................................... 400,000 枚

澳門幣二元 ................................................................... 400,000 枚

澳門幣三元 ................................................................... 400,000 枚

澳門幣三元五角 .......................................................... 400,000 枚

含面額澳門幣八元郵票之小型張 ............................ 400,000 枚

二、該等郵票印刷成十萬張小版張，其中二萬五千張將保持

完整，以作集郵用途。

三、本批示自公佈之日起生效。

二零零三年二月二十八日

行政長官 何厚鏵

第 63/2003 號行政長官批示

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，並根據十一月二十九日第 88/99/M 號法令第十九條第二款的

規定，作出本批示。

一、經考慮郵政局的建議，除現行郵票外，自二零零三年六

月十八日起，發行並流通以「文物保護——仔和路環」為題，

屬特別發行之郵票，面額與數量如下：

澳門幣一元 ...................................................................... 400,000枚

澳門幣一元五角 ............................................................. 400,000枚

澳門幣二元 ...................................................................... 400,000枚

澳門幣三元五角 ............................................................. 400,000枚

含面額澳門幣九元郵票之小型張 ............................... 400,000枚

二、該等郵票印刷成十萬張小版張，其中二萬五千張將保持

完整，以作集郵用途。

三、本批示自公佈之日起生效。

二零零三年二月二十八日

行政長官 何厚鏵

Despacho do Chefe do Executivo n.º 62/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de No-
vembro, o Chefe do Executivo manda:

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios, é emitida e posta em circulação, a partir do dia 28 de
Maio de 2003, cumulativamente com as que estão em vigor, uma
emissão extraordinária de selos designada «Medicina Tradicio-
nal Chinesa», nas taxas e quantidades seguintes:

1,50 patacas ...................................................................... 400 000

2,00 patacas ...................................................................... 400 000

3,00 patacas ...................................................................... 400 000

3,50 patacas ...................................................................... 400 000

Bloco com selo de 8,00 patacas ..................................... 400 000

2. Os selos são impressos em 100 000 folhas miniatura, das
quais 25 000 serão mantidas completas para fins filatélicos.

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua pu-
blicação.

28 de Fevereiro de 2003.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 63/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de No-
vembro, o Chefe do Executivo manda:

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios, é emitida e posta em circulação, a partir do dia 18 de
Junho de 2003, cumulativamente com as que estão em vigor, uma
emissão extraordinária de selos designada «Património Classifi-
cado — Ilhas da Taipa e Coloane», nas taxas e quantidades
seguintes:

1,00 pataca ....................................................................... 400 000

1,50 patacas ..................................................................... 400 000

2,00 patacas ..................................................................... 400 000

3,50 patacas ..................................................................... 400 000

Bloco com selo de 9,00 patacas .................................... 400 000

2. Os selos são impressos em 100 000 folhas miniatura, das
quais 25 000 serão mantidas completas para fins filatélicos.

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua pu-
blicação.

28 de Fevereiro de 2003.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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Despacho do Chefe do Executivo n.º 64/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto nos n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, n.º 2 do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de 27 de Setembro, e n.º 1 do
artigo 40.º da Lei n.º 10/2000, o Chefe do Executivo manda:

É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de
2003, o orçamento privativo do Comissariado contra a Corrup-
ção, relativo ao ano económico de 2003, sendo as receitas calcu-
ladas em $ 69 882 000,00 (sessenta e nove milhões, oitocentas e
oitenta e duas mil patacas) e as despesas em igual quantia, o
qual faz parte integrante do presente despacho.

3 de Março de 2003.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

––––––––––

廉政公署二零零三年財政年度本身預算

Orçamento privativo do Comissariado contra a Corrupção
para o ano económico de 2003

收入預算

Orçamento das receitas

經濟分類 Classificação económica

編號 收入項目
撥款

Código Designação das receitas
Dotação

經常收入 $ 54,103,000.00

Receitas correntes

04-00-00 財產之收益

Rendimento da propriedade

04-03-00 利息——其他部門 $ 100,000.00

Juros — Outros sectores

05-00-00 轉移

Transferências

05-01-00 公營部門

Sector público

05-01-01 特區預算轉移 $ 54,000,000.00

Transferência do Orçamento da Região

05-01-02 其他轉移 $ 1,000.00

Outras transferências

06-00-00 耐用品之出售

Venda de bens duradouros

06-03-00 其他部門

Outros sectores

06-03-02 轉讓本身資產所得 $ 1,000.00

Produto da alienação de bens próprios

08-00-00 其他經常收入

Outras receitas correntes

08-01-00 不定和未列明收入 $ 1,000.00

Receitas eventuais e não especificadas

第 64/ 2003 號行政長官批示

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，並根據第 10/2002 號法律第四條第一款、九月二十七日第 53/

93/M 號法令第四條第二款及第 10/2000 號法律第四十條第一款的

規定，作出本批示。

核准廉政公署二零零三年財政年度之本身預算，並於二零

零三年一月一日起開始執行，預計收入及開支之金額均為

$ 69,882,000.00 （澳門幣陸仟玖佰捌拾捌萬貳仟元整），該預算

為本批示之組成部份。

二零零三年三月三日

行政長官 何厚鏵
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經濟分類 Classificação económica

編號 收入項目
撥款

Código Designação das receitas
Dotação

資本收入 $ 15,779,000.00
Receitas de capital

13-00-00 其他資本收入

Outras receitas de capital

13-01-00 上年度管理結餘 $ 15,778,000.00

Saldo da gerência anterior

14-00-00 非從支付中扣減之退回 $ 1,000.00

Reposições não abatidas nos pagamentos

總收入 $ 69,882,000.00

Total de receitas

開支預算

Orçamento das despesas

經濟分類 Classificação económica

編號 開支項目
撥款

Código Designação das despesas
Dotação

經常開支 $ 61,562,000.00

Despesas correntes

01-00-00-00 人員 $ 40,236,000.00

Pessoal

01-01-00-00 固定及長期報酬

Remunerações certas e permanentes

01-01-01-00 法律通過之編制人員

Pessoal dos quadros aprovados por lei

01-01-01-01 薪俸或服務費 $ 20,700,000.00

Vencimentos ou honorários

01-01-01-02 年資獎金 $ 70,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-02-00 編制以外人員

Pessoal além do quadro

01-01-02-01 報酬 $ 5,300,000.00

Remunerações

01-01-02-02 年資獎金 $ 5,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-03-00 各類人員報酬

Remunerações de pessoal diverso

01-01-03-01 報酬 $ 1,100,000.00

Remunerações

01-01-03-02 年資獎金 $ 25,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-05-00 臨時人員工資

Salários do pessoal eventual

01-01-05-01 工資 $ 1,000,000.00

Salários

01-01-06-00 重疊薪俸 $ 500,000.00

Duplicação de vencimentos

01-01-07-00 固定及長期酬勞 $ 4,200,000.00

Gratificações certas e permanentes
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經濟分類 Classificação económica

編號 開支項目
撥款

Código Designação das despesas
Dotação

01-01-08-00 固定及長期招待費 $ 430,000.00

Representação certa e permanente
01-01-09-00 聖誕津貼 $ 2,600,000.00

Subsídio de Natal
01-01-10-00 假期津貼 $ 2,500,000.00

Subsídio de férias
01-02-00-00 附帶報酬

Remunerações acessórias
01-02-01-00 不定或臨時酬勞 $ 5,000.00

Gratificações variáveis ou eventuais
01-02-04-00 錯算補助 $ 51,000.00

Abono para falhas
01-02-06-00 房屋津貼 $ 880,000.00

Subsídio de residência
01-02-10-00 各項補助——現金 $ 10,000.00

Abonos diversos — Numerário
01-02-10-00-02 各項補助——現金——租賃津貼 a） $ 40,000.00

Abonos diversos — Numerário — Subsídios para arrendamento a)
01-03-00-00 實物補助

Abonos em espécie
01-03-01-00 私人電話 $ 50,000.00

Telefones individuais
01-05-00-00 社會福利金

Previdência social
01-05-01-00 家庭津貼 $ 220,000.00

Subsídio de família
01-05-02-00 各項補助——社會福利金 $ 150,000.00

Abonos diversos — Previdência social
01-06-00-00 負擔補償

Compensação de encargos
01-06-02-00 服裝及個人用品——負擔補償 $ 120,000.00

Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos
01-06-03-00 交通費——負擔補償

Deslocações — Compensação de encargos
01-06-03-01 啟程津貼 $ 50,000.00

Ajudas de custo de embarque
01-06-03-02 日津貼 $ 200,000.00

Ajudas de custo diárias
01-06-03-03 其他補助——負擔補償 $ 30,000.00

Outros abonos — Compensação de encargos
02-00-00-00 資產及勞務 $ 14,461,000.00

Bens e serviços

02-01-00-00 耐用品

Bens duradouros
02-01-04-00 教育、文化及康樂用品 $ 100,000.00

Material de educação, cultura e recreio
02-01-06-00 榮譽及招待物品 $ 10,000.00

Material honorífico e de representação
02-01-07-00 辦事處設備 $ 200,000.00

Equipamento de secretaria
02-01-08-00 其他耐用品 $ 500,000.00

Outros bens duradouros
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經濟分類 Classificação económica

編號 開支項目
撥款

Código Designação das despesas
Dotação

02-02-00-00 非耐用品

Bens não duradouros

02-02-02-00 燃料及潤滑劑 $ 96,000.00

Combustíveis e lubrificantes

02-02-03-00 彈藥、爆炸品及花炮 $ 250,000.00

Munições, explosivos e artifícios

02-02-04-00 辦事處消耗 $ 400,000.00

Consumos de secretaria

02-02-07-00 其他非耐用品 $ 260,000.00

Outros bens não duradouros

02-03-00-00 勞務之取得

Aquisição de serviços

02-03-01-00 資產之保養及利用 $ 1,200,000.00

Conservação e aproveitamento de bens

02-03-02-00 設施之負擔

Encargos das instalações

02-03-02-01 電費 $ 700,000.00

Energia eléctrica

02-03-02-02 設施之其他負擔 $ 2,020,000.00

Outros encargos das instalações

02-03-03-00 衛生負擔 $ 30,000.00

Encargos com a saúde

02-03-04-00 資產租賃 $ 4,075,000.00

Locação de bens

02-03-05-00 交通及通訊

Transportes e comunicações

02-03-05-01 特別假期之交通費 $ 410,000.00

Transportes por motivo de licença especial

02-03-05-02 其他原因之交通費 $ 300,000.00

Transportes por outros motivos

02-03-05-03 交通及通訊之其他負擔 $ 600,000.00

Outros encargos de transportes e comunicações

02-03-06-00 招待費 $ 140,000.00

Representação

02-03-07-00 廣告及宣傳 $ 2,000,000.00

Publicidade e propaganda

02-03-08-00 各項特別工作 $ 270,000.00

Trabalhos especiais diversos

02-03-09-00 未列明之負擔

Encargos não especificados

02-03-09-00-02 其他未列明之負擔 $ 200,000.00

Outros encargos não especificados

02-03-09-00-03 培訓活動開支 $ 700,000.00

Despesas com acções de formação

04-00-00-00 經常轉移 $ 2,670,000.00

Transferências correntes

04-01-00-00 公營部門

Sector público

04-01-02-00 自治基金組織

Fundos autónomos
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經濟分類 Classificação económica

編號 開支項目
撥款

Código Designação das despesas
Dotação

04-01-02-01 退休基金

Fundo de Pensões

04-01-02-01-01 退休補償 $ 2,400,000.00

Compensação para a aposentação

04-01-02-01-02 撫恤補償 $ 250,000.00

Compensação para a sobrevivência

04-02-00-00 私人機構 a） $ 20,000.00

Instituições particulares a)

05-00-00-00 其他經常開支 $ 4,195,000.00

Outras despesas correntes

05-02-00-00 保險

Seguros

05-02-01-00 人員 $ 70,000.00

Pessoal

05-02-02-00 物料 a） $ 30,000.00

Material a)

05-02-04-00 車輛 $ 30,000.00

Viaturas

05-04-00-00 雜項

Diversas

05-04-00-00-01 第10/2000號法律第三十三條之費用負擔 $ 3,000,000.00

Encargos nos termos do artigo 33.º da Lei n.º 10/2000

05-04-00-00-12 第62/98/M號法令第三條第五款所指選擇之補償 $ 40,000.00

Compensação pela opção prevista no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 62/98/M

05-04-00-00-19 社會保障基金供款 $ 25,000.00

Encargos relativos à contribuição para o F.S.S.

05-04-00-01 備用撥款 $ 1,000,000.00

Dotação provisional

資本開支 $ 8,320,000.00

Despesas de capital

07-00-00-00 投資 $ 8,320,000.00

Investimentos

07-09-00-00 運輸物料 $ 120,000.00

Material de transporte

07-10-00-00 機械及設備

Maquinaria e equipamento

07-10-00-00-01 資訊設備 $ 400,000.00

Equipamento de informática

07-10-00-00-02 偵查設備 $ 5,300,000.00

Equipamento de investigação

07-10-00-00-03 其他機械及設備 $ 2,500,000.00

Outra maquinaria e equipamento

總支出 $ 69,882,000.00

Total das despesas

a）未有載入二零零二年預算的項目

二零零三年二月二十七日於廉政公署

廉政專員 張裕

a) Rubrica não inscrita no orçamento de 2002.

Comissariado contra a Corrupção, em Macau, aos 27 de Feve-
reiro de 2003. — O Comissário, Cheong U.
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廉政公署部門人員配備表

（八月二十一日第 31/2000 號行政法規第三十一條所指者）

Dotação de pessoal do Serviço do Comissariado contra a Corrupção

(a que se refere o artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 31/2000, de 21 de Agosto)

人員組別 級別 官職 / 職程 職位數目

Grupo de pessoal Nível Cargos e carreiras Lugares

--- 辦公室主任 1

Chefe de gabinete

--- 顧問 / 技術顧問 6

Assessor/Técnico agregado

領導及主管 --- 廳長 2

Direcção e chefia Chefe de departamento

--- 總調查主任 5

Investigador-chefe geral

--- 處長 2

Chefe de divisão

高級技術員 9 高級技術員 15

Técnico superior Técnico superior

高級資訊技術員 9 高級資訊技術員 2

Técnico superior de informática Técnico superior de informática

翻譯員 --- 翻譯員 3

Intérprete-tradutor Intérprete-tradutor

私人秘書 --- 私人秘書 2

Secretário pessoal Secretário pessoal

辦公室助理 --- 辦公室助理 1

Adjunto de gabinete Adjunto de gabinete

技術員 8 技術員 1

Técnico Técnico

調查員 --- 調查員 27

Investigador Investigador

技術輔導員 10

Adjunto-técnico

專業技術員 7 公關督導員 2

Técnico-profissional Assistente de relações públicas

資訊督導員 2

Assistente de informática

行政人員 5 文員 5

Administrativo Oficial administrativo

工人及助理員 1 至 3 工人及助理員 10

Operário e auxiliar 1 a 3 Operário e auxiliar

總人數： 96

Total
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––––––––––

二零零三年度本身預算

Orçamento privativo do ano de 2003

收入表

Tabela das receitas

　 經濟分類

Classificação económica 預算收入

帳號 項目 Previsão da receita

Rubrica Designação

　 經常收入

Receitas correntes

03-00-00-00 費用、罰款及其他金錢上之制裁

Taxas, multas e outras penalidades

03-01-00-00 費用

Taxas

03-01-01-00 各項費用

Taxas diversas

03-01-01-01 度量衡之檢定 $ 200,000.00

Aferição de pesos e medidas

03-01-01-02 車輛檢驗、檢查及專門鑑定 $ 45,500,000.00

Inspecções, verificações e peritagens para viatura

03-01-01-03 駕駛考試 $ 7,000,000.00

Exames de condução

03-01-01-04 牌照 $ 100,000.00

Alvarás

03-01-01-05 註冊 $ 4,000,000.00

Matrículas

03-01-01-06 賠償及轉讓 $ 100,000.00

Indemnizações e trespasses

03-01-01-07 附註 $ 2,000,000.00

Averbamentos

第65/2003號行政長官批示

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，並根據第 10/2002 號法律第四條第一款和第 17/2001 號法律通

過的《民政總署章程》第四條第二款（三）項（2）和（3）分項

及第三款的規定，並按諮詢委員會及監察委員會的意見，作出本

批示。

核准民政總署二零零三年財政年度本身預算，並於二零零三

年一月一日起開始執行，收入及支出的金額均為 $815,757,000.00

（澳門幣捌億壹仟伍佰柒拾伍萬柒仟圓整），該預算為本批示之組

成部分。

二零零三年三月五日

代理行政長官 陳麗敏

Despacho do Chefe do Executivo n.º 65/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 10/2002, e das subalíneas
(2) e (3) da alínea 3) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 4.º dos Estatutos
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aprovados
pela Lei n.º 17/2001, observados ainda os respectivos pareceres
do Conselho Consultivo e da Comissão de Fiscalização, o Chefe
do Executivo manda:

É aprovado e posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de
2003, o orçamento privativo do Instituto para os Assuntos Cívi-
cos e Municipais, relativo ao ano económico de 2003, sendo as
receitas calculadas em $ 815 757 000,00 (oitocentos e quinze
milhões, setecentas e cinquenta e sete mil patacas) e as despesas
em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente
despacho.

5 de Março de 2003.

A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.
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　 經濟分類

Classificação económica 預算收入

帳號 項目 Previsão da receita

Rubrica Designação

03-01-01-08 動植物衛生檢查及運輸 $ 7,500,000.00

Controlo sanitário, fitossanitário e transporte

03-01-01-09 監察試驗 $ 90,000.00

Fiscalização de ensaios

03-01-01-10 石礦場之經營 $ 800,000.00

Exploração de pedreiras

03-01-01-11 其他費用 $ 10,000.00

Outras taxas

03-01-02-00 各類准照

Licenças diversas

03-01-02-01 准照及駕駛執照 $ 7,000,000.00

Licenças e carta de condução

03-01-02-02 小販、收賣舊物者及手藝人 $ 3,500,000.00

Vendilhões, adelos e artesãos

03-01-02-03 長期及臨時放置圍板或佔用公地 $ 2,200,000.00

Tapumes ou pejamento de carácter permanente e temporário

03-01-02-04 易腐壞產品場所 $ 300,000.00

Estabelecimento de produtos perecíveis

03-01-02-05 擁有動物准照 $ 1,200,000.00

Posse de animais

03-01-02-06 張貼廣告及宣傳品 $ 50,000.00

Afixação de publicidade e propaganda

03-01-02-07 開掘坑道、斜切行人道路緣石及更改行人道高度或材料 $ 1,400,000.00

Abertura de valas, chanframento de lancis ou alteração da altura ou do material

dos passeios

03-01-02-08 露天茶座及售賣亭 $ 117,000.00

Esplanadas e quiosques

03-01-02-09 行政牌照 $ 4,300,000.00

Licenças administrativas

03-01-02-10 暫時移走設備及其他物品 $ 60,000.00

Remoção temporária de equipamento e material diverso

03-01-02-11 墳場範疇准照 $ 1,500,000.00

Licenças no âmbito dos cemitérios

03-01-02-12 其他准照 $ 100,000.00

Outras licenças

03-02-00-00 罰款及其他金錢上之制裁

Multas e outras penalidades

03-02-01-00 違反法律及規章之罰款（道路法典及規章） $ 1,800,000.00

Multas por transgressão às leis e regulamentos (Código de Estrada e Regulamentos)

03-02-02-00 「市政條例」之罰款 $ 80,000.00

Multas do Código de Posturas Municipais

　 小計：（03） $ 90,907,000.00

Subtotal: (03)

04-00-00-00 財產之收益

Rendimentos de propriedade

04-03-00-00 利息——其他部門

Juros — Outros sectores
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　 經濟分類

Classificação económica 預算收入

帳號 項目 Previsão da receita

Rubrica Designação

04-03-01-00 銀行存款利息 $ 2,200,000.00

Juros de depósitos bancários

04-06-00-00 股息——其他部門

Dividendos — Outros sectores

04-06-01-00 股息 $ 1,000,000.00

Dividendos de acções

04-10-00-00 地土租金——其他部門

Rendas de terrenos — Outros sectores

04-10-01-00 愛都酒店租金 $ 1,070,000.00

Arrendamento do Complexo do Hotel Estoril

　 小計：（04） $ 4,270,000.00

Subtotal: (04)

05-00-00-00 轉移

Transferências

05-01-00-00 公營部門

Sector público

05-01-01-01 預算撥款 $ 640,000,000.00

Dotação orçamental

05-01-01-03 海島市發展稅（賽馬條例第十二條） $ 19,700,000.00

Contribuição para o desenvolvimento das Ilhas (Corridas de cavalos — Cláusula 12.ª)

05-01-01-04 其他 $ 1,000,000.00

Outros

05-03-00-00 私營企業 $ 300,000.00

Empresas privadas

05-05-00-00 私人 $ 10,000.00

Particulares

小計：（05） $ 661,010,000.00

Subtotal: (05)

06-00-00-00 耐用品之出售

Venda de bens duradouros

06-03-00-00 其他部門

Outros sectores

06-03-01-00 廢料及廢鐵之出售 $ 170,000.00

Venda de materiais inservíveis e sucata

　 小計：（06） $ 170,000.00

Subtotal: (06)

07-00-00-00 勞務及非耐用品之出售

Venda de serviços e bens não duradouros

07-01-00-00 房屋租金 $ 200,000.00

Rendas de habitações

07-04-00-00 樓宇租金——其他部門 $ 500,000.00

Rendas de edifícios — Outros sectores

07-10-00-00 雜項——其他部門

Diversos — Outros sectores

07-10-01-00 墳場收益 $ 2,500,000.00

Rendimentos dos cemitérios
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　 經濟分類

Classificação económica 預算收入

帳號 項目 Previsão da receita

Rubrica Designação

07-10-02-00 街市及漁獲起卸站收益 $ 6,250,000.00

Rendimentos dos mercados e estação de carga e descarga de pescado

07-10-03-00 獸醫服務收益 $ 900,000.00

Rendimentos de serviços médico-veterinários

07-10-04-00 多功能康樂及體育設施和設備收益 $ 3,700,000.00

Rendimentos de instalações e equipamentos polivalentes, recreativos e desportivos

07-10-05-00 博物館收益 $ 350,000.00

Rendimentos dos museus

07-10-06-00 文化中心收益 $ 1,300,000.00

Rendimentos do Centro Cultural de Macau

07-10-07-00 化驗服務收益 $ 800,000.00

Rendimentos de serviços laboratoriais

07-10-08-00 售賣亭及露天茶座經營收益 $ 150,000.00

Rendimentos da exploração de quiosque e de esplanada

07-10-09-00 城市指南收益 $ 30,000.00

Rendimentos do Guia da Cidade

07-10-10-00 路環衛生堆填區之收益 $ 250,000.00

Rendimentos do Aterro Sanitário de Coloane

07-10-11-00 資產及勞務之出售或提供 $ 550,000.00

Venda ou prestação de bens e serviços

07-10-12-00 辦事處手續費 $ 300,000.00

Emolumentos de secretaria

07-10-13-00 規章及印件之出售 $ 220,000.00

Venda de regulamentos e impressos

07-10-14-00 文娛康樂活動及興趣班收益 $ 130,000.00

Rendimentos de actividades e cursos de animação cultural e recreativos

　 小計：（07） $ 18,130,000.00

Subtotal: (07)

08-00-00-00 其他經常收入

Outras receitas correntes

08-01-00-00 醫療福利負擔之供款 $ 1,600,000.00

Contribuição para encargos de assistência médica

08-02-00-00 倘有及未列明之收入 $ 2,770,000.00

Receitas eventuais e não especificadas

　 小計：（08） $ 4,370,000.00

Subtotal: (08)

　 資本收入

Receitas de capital

09-00-00-00 投資資產之出售

Venda de bens de investimento

09-01-00-00 土地——公營部門 $ 0.00

Terrenos — Sector público

09-07-00-00 樓宇——公營部門 $ 600,000.00

Edifícios — Sector público

　 小計：（09） $ 600,000.00

Subtotal: (09)
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經濟分類

Classificação económica 預算收入

帳號 項目 Previsão da receita

Rubrica Designação

13-00-00-00 其他資本收入

Outras receitas de capital

13-01-00-00 上年度管理之結餘 $ 35,000,000.00

Saldo da gerência anterior

　 小計：（13） $ 35,000,000.00

Subtotal: (13)

14-00-00-00 非從支付中扣減之退回 小計：（14） $ 1,300,000.00

Reposições não abatidas nos pagamentos Subtotal: (14)

總計 $ 815,757,000.00

Total

支出表

Tabela das despesas

　 經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

　 經常開支

Despesas correntes

01-00-00-00-00 人員

Pessoal

01-01-00-00-00 固定及長期報酬

Remunerações certas e permanentes

01-01-01-00-00 法律通過之編制人員

Pessoal dos quadros aprovados por lei

01-01-01-01-00 薪俸或服務費

Vencimentos ou honorários

01-01-01-01-01 委員會成員 $ 4,600,000.00

Membros de conselhos

01-01-01-01-02 人員（本身編制） $ 58,000,000.00

Pessoal (Quadro privativo)

01-01-01-02-00 年資獎金 $ 1,000,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-02-00-00 編制外人員

Pessoal além do quadro

01-01-02-01-00 報酬 $ 102,500,000.00

Remunerações

01-01-02-02-00 年資獎金 $ 250,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-03-00-00 各類人員報酬

Remunerações de pessoal diverso

01-01-03-01-00 報酬 $ 20,400,000.00

Remunerações

01-01-03-02-00 年資獎金 $ 30,000.00

Prémio de antiguidade
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　 經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

01-01-04-00-00 編制人員工資

Salários do pessoal dos quadros

01-01-04-01-00 工資 $ 10,000,000.00

Salários

01-01-04-02-00 年資獎金 $ 1,000,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-05-00-00 臨時人員工資

Salários do pessoal eventual

01-01-05-01-00 工資 $ 130,500,000.00

Salários

01-01-05-02-00 年資獎金 $ 850,000.00

Prémio de antiguidade

01-01-06-00-00 重疊薪俸 $ 1,100,000.00

Duplicação de vencimentos

01-01-07-00-00 固定及長期酬勞 $ 4,000,000.00

Gratificações certas e permanentes

01-01-09-00-00 聖誕津貼 $ 27,000,000.00

Subsídio de Natal

01-01-10-00-00 假期津貼 $ 28,000,000.00

Subsídio de férias

01-02-00-00-00 附帶報酬

Remunerações acessórias

01-02-01-00-00 不定或臨時酬勞 $ 210,000.00

Gratificações variáveis ou eventuais

01-02-03-00-00 超時工作

Horas extraordinárias

01-02-03-00-01 額外工作 $ 7,000,000.00

Trabalho extraordinário

01-02-03-00-02 輪值工作 $ 200,000.00

Trabalho por turnos

01-02-04-00-00 錯算補助 $ 700,000.00

Abono para falhas

01-02-05-00-00 出席費 $ 500,000.00

Senhas de presença

01-02-06-00-00 房屋津貼 $ 18,000,000.00

Subsídio de residência

01-02-10-00-00 各項補助——現金 $ 250,000.00

Abonos diversos — Numerário

01-03-00-00-00 實物補助

Abonos em espécie

01-03-01-00-00 私人電話 $ 200,000.00

Telefones individuais

01-03-02-00-00 膳食及住宿——實物 $ 704,000.00

Alimentação e alojamento — Espécie

01-03-03-00-00 服裝及個人用品——實物 $ 1,015,000.00

Vestuário e artigos pessoais — Espécie

01-05-00-00-00 社會福利金

Previdência social

01-05-01-00-00 家庭津貼 $ 11,000,000.00

Subsídio de família
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　 經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

01-05-02-00-00 各項補助——社會福利金 $ 4,500,000.00

Abonos diversos — Previdência social

01-06-00-00-00 負擔補償

Compensação de encargos

01-06-01-00-00 膳食及住宿——負擔補償 $ 1,166,000.00

Alimentação e alojamento — Compensação de encargos

01-06-02-00-00 服裝及個人用品——負擔補償 $ 10,000.00

Vestuário e artigos pessoais — Compensação de encargos

01-06-03-00-00 交通費——負擔補償

Deslocações — Compensação de encargos

01-06-03-01-00 啟程津貼 $ 300,000.00

Ajudas de custo de embarque

01-06-03-02-00 日津貼 $ 900,000.00

Ajudas de custo diárias

01-06-03-03-00 其他補助——負擔補償 $ 192,000.00

Outros abonos — Compensação de encargos

小計：（01） $ 436,077,000.00

Subtotal: (01)

02-00-00-00-00 資產及勞務

Bens e serviços

02-01-00-00-00 耐用品

Bens duradouros

02-01-03-00-00 營房及宿舍物品 $ 150,000.00

Material de aquartelamento e alojamento

02-01-04-00-00 教育、文化及康樂用品 $ 3,081,000.00

Material de educação, cultura e recreio

02-01-05-00-00 工場、修理廠及化驗室用品 $ 845,000.00

Material fabril, oficinal e de laboratório

02-01-06-00-00 榮譽及招待物品 $ 95,000.00

Material honorífico e de representação

02-01-07-00-00 辦事處設備 $ 1,076,000.00

Equipamento de secretaria

02-01-08-00-00 其他耐用品 $ 3,213,000.00

Outros bens duradouros

02-02-00-00-00 非耐用品

Bens não duradouros

02-02-01-00-00 原料及附料 $ 7,375,500.00

Matérias-primas e subsidiárias

02-02-02-00-00 燃油及潤滑劑 $ 2,975,000.00

Combustíveis e lubrificantes

02-02-04-00-00 辦事處消耗 $ 4,116,000.00

Consumos de secretaria

02-02-07-00-00 其他非耐用品

Outros bens não duradouros

02-02-07-00-01 清潔用品 $ 1,457,000.00

Material de limpeza

02-02-07-00-02 油漆用品及漆油 $ 1,925,000.00

Material de pintura e tintas
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　 經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

02-02-07-00-03 電器物品 $ 1,120,000.00

Material de electricidade

02-02-07-00-04 園藝物品 $ 3,697,000.00

Material de jardinagem

02-02-07-00-05 維修車輛及機械之物品 $ 3,340,000.00

Material para reparação de viatura e maquinaria

02-02-07-00-06 攝影及黑房器材 $ 198,500.00

Material de fotografia e câmara escura

02-02-07-00-07 鐵器、木工及管道工具 $ 1,310,500.00

Material de serralharia, carpintaria e canalização

02-02-07-00-08 化驗室物品 $ 1,209,000.00

Material de laboratório

02-02-07-00-09 動物飼料及藥物 $ 789,000.00

Alimentação e medicamentos para animais

02-02-07-00-10 雜項 $ 7,235,000.00

Diversos

02-03-00-00-00 勞務之取得

Aquisição de serviços

02-03-01-00-00 資產之保養及利用 $ 14,653,100.00

Conservação e aproveitamento de bens

02-03-02-00-00 設施之負擔

Encargos das instalações

02-03-02-01-00 電費 $ 44,250,000.00

Energia eléctrica

02-03-02-02-00 設施之其他負擔

Outros encargos das instalações

02-03-02-02-01 水費 $ 5,500,000.00

Água

02-03-02-02-02 清潔費 $ 13,498,000.00

Limpeza

02-03-02-02-03 保安費 $ 15,950,000.00

Segurança

02-03-03-00-00 衛生負擔 $ 136,000.00

Encargos com a sáude

02-03-04-00-00 資產租賃 $ 9,991,000.00

Locação de bens

02-03-05-00-00 交通及通訊

Transportes e comunicações

02-03-05-01-00 特別假期之交通費  $ 1,500,000.00

Transportes por motivo de licença especial

02-03-05-02-00 其他原因之交通費 $ 1,797,000.00

Transportes por outros motivos

02-03-05-03-00 交通及通訊之其他負擔 $ 6,692,900.00

Outros encargos de transportes e comunicações

02-03-06-00-00 招待費 $ 920,000.00

Representação

02-03-07-00-00 廣告及宣傳

Publicidade e propaganda
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　 經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

02-03-07-00-01 宣傳運動 $ 2,997,000.00

Campanhas de sensibilização

02-03-07-00-02 出版及刊物 $ 3,575,000.00

Edições e publicações

02-03-07-00-03 官方廣告 $ 4,256,000.00

Publicidades oficiais

02-03-07-00-04 雜項 $ 3,698,000.00

Diversos

02-03-08-00-00 各項特別工作

Trabalhos especiais diversos

02-03-08-00-01 研究及計劃 $ 2,780,000.00

Estudos e projectos

02-03-08-00-02 其他專門服務 $ 35,497,800.00

Outros serviços especializados

02-03-09-00-00 未列明之負擔

Encargos não especificados

02-03-09-00-01 培訓課程 $ 1,195,000.00

Cursos de formação

02-03-09-00-02 康樂及文化活動 $ 11,015,200.00

Actividades recreativas e culturais

02-03-09-00-03 文化中心運作負擔 $ 31,000,000.00

Encargos com o funcionamento do Centro Cultural de Macau

02-03-09-00-04 設施運作負擔 $ 13,775,000.00

Encargos com o funcionamento das instalações

02-03-09-00-05 慶祝活動負擔——裝飾 $ 5,366,000.00

Encargos decorrentes de actividades festivas — Decorações

02-03-09-00-06 其他負擔 $ 858,000.00

Outros encargos

小計：（02） $ 276,108,500.00

Subtotal: (02)

04-00-00-00-00 經常轉移

Transferências correntes

04-01-00-00-00 公營部門

Sector público

04-01-02-00-00 自治基金組織

Fundos autónomos

04-01-02-01-00 退休基金會

Fundo de Pensões

04-01-02-01-01 退休金補償 $ 24,000,000.00

Compensação de aposentação

04-01-02-01-02 撫卹金補償 $ 2,700,000.00

Compensação para sobrevivência

04-01-05-00-00 其他 $ 500,000.00

Outras

04-02-00-00-00 私立機構 $ 4,800,000.00

Instituições particulares

04-03-00-00-00 私人 $ 400,000.00

Particulares
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Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

04-04-00-00-00 外地

Exterior

04-04-00-00-01 葡語都市聯盟 $ 30,000.00

União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas

小計：（04） $ 32,430,000.00

Subtotal: (04)

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-02-00-00-00 保險

Seguros

05-02-01-00-00 人員 $ 808,000.00

Pessoal

05-02-02-00-00 物料 $ 922,000.00

Material

05-02-03-00-00 不動產 $ 1,239,000.00

Imóveis

05-02-04-00-00 車輛 $ 410,000.00

Viaturas

05-02-05-00-00 保險——民事責任 $ 1,004,500.00

Seguros — Responsabilidade civil

05-03-00-00-00 返還 $ 400,000.00

Restituições

05-04-00-00-00 雜項

Diversos

05-04-00-00-01 倘有及未列明支出 $ 1,258,000.00

Despesas eventuais e não especificadas

05-04-00-00-02 備用金 $ 2,507,000.00

Dotação provisional

05-04-00-00-14 有關社會保障基金供款之負擔 $ 820,000.00

Encargos relativos à contribuição para o Fundo de Segurança Social

小計：（05） $ 9,368,500.00

Subtotal: (05)

資本開支

Despesas de capital

07-00-00-00-00 投資

Investimentos

07-02-00-00-00 房屋

Habitações

07-02-00-00-01 房屋的保養及改善 $ 500,000.00

Conservação e melhoramentos em habitações

07-03-00-00-00 樓宇

Edifícios

07-03-00-00-01 樓宇之保養及改善 $ 9,775,000.00

Conservação e melhoramentos em edifícios
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經濟分類

Classificação económica 預計支出

帳號 項目 Previsão da despesa

Rubrica Designação

07-03-00-00-02 樓宇之重建及修復

Reconstrução e recuperação de edifícios

07-04-00-00-00 街道及橋樑

Estradas e pontes

07-04-00-00-01 公共道路及行車天橋之重鋪及修繕 $ 6,743,500.00

Repavimentação e beneficiação de vias públicas e viadutos

07-06-00-00-00 各項建設

Construções diversas

07-06-00-00-01 渠道及供水網之保養及改善 $ 3,733,000.00

Manutenção e melhoramento da rede de água e esgotos

07-06-00-00-02 綠化區之保養及改善 $ 6,500,000.00

Conservação e melhoramentos em espaços verdes

07-06-00-00-03 設施之保養及改善 $ 8,000,000.00

Manutenção e melhoramento de instalações

07-06-00-00-04 各項工程 $ 6,550,000.00

Obras diversas

07-07-00-00-00 農地改良

Melhoramentos fundiários

07-07-00-00-01 林區之保養及改善 $ 200,000.00

Manutenção e melhoramento de áreas florestais

07-09-00-00-00 運輸物料

Material de transporte

07-09-00-00-01 車輛之購置 $ 4,300,000.00

Aquisição de viaturas

07-10-00-00-00 機械及設備

Maquinaria e equipamento

07-10-00-00-01 資訊設備 $ 8,021,500.00

Equipamento de informática

07-10-00-00-02 保養渠道及供水網設備 $ 1,650,000.00

Equipamento para manutenção da rede de água e esgotos

07-10-00-00-03 驗車設備 $ 1,800,000.00

Equipamento para inspecção de veículos

07-10-00-00-04 其他設備 $ 3,900,000.00

Outros equipamentos

07-11-00-00-00 動物

Animais

07-11-00-00-01 動物之購買 $ 100,000.00

Aquisição de animais

小計：（07） $ 61,773,000.00

Subtotal: (07)

總計 $ 815,757,000.00

Total

主席：劉仕堯，副主席：張素梅，委員：姍桃絲，李思豪，

關施敏，譚偉文

O Presidente, Lau Si Io. — A Vice-Presidentes, Cheung So
Mui, Cecília. — Os Administradores, Rita Botelho dos Santos —
Marcelo Inácio dos Remédios — Isabel Celeste Jorge — Tam Vai
Man.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura n.º 18/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.° da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.° 1 do artigo 5.° do Regulamento Administrativo n.° 6/1999, o
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É definido o Regulamento do Apoio Especial para as Fa-
mílias em Situação Vulnerável, constante do anexo a este des-
pacho e que dele faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor à data da sua publica-
ção e com retroactividade até 1 de Janeiro de 2003.

5 de Março de 2003.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

––––––––––

Regulamento do Apoio Especial

para as Famílias em Situação Vulnerável

Artigo 1.°

Objectivo

1. De acordo com as linhas de acção governativa do ano eco-
nómico de 2003, o Governo continua a prestar apoio especial
aos três tipos de famílias em situação vulnerável, designadamente
famílias monoparentais, pessoas com deficiência e doentes cró-
nicos de modo a ajudar-lhes passar um período mais difícil.

2. O presente despacho define as disposições gerais do apoio
especial do número anteriormente referido.

Artigo 2.°

Âmbito e tipos

1. A verificação das condições que determinam a atribuição
do apoio especial é feita pelo Instituto de Acção Social, adiante
designado por IAS.

2. Todos os indivíduos ou agregados familiares que tenham
um rendimento mensal inferior ao risco social estipulado pelo
IAS, podem pedir ao IAS os seguintes apoios especiais e devem
apresentar todos os documentos necessários exigidos pelo IAS:

(1) Apoio para actividades de aprendizagem;

(2) Apoio para cuidados médicos específicos;

(3) Apoio de invalidez.

3. Os apoios especiais anteriormente indicados não prejudi-
cam o subsídio regular actualmente concedido pelo IAS.

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第18/2003號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第一款的規定，

作出本批示。

一、訂定《弱勢家庭特別援助規章》，該規章附於本批示並

為其組成部分。

二、本批示自公佈之日起生效，效力追溯至二零零三年一月

一日。

二零零三年三月五日

社會文化司司長 崔世安

––––––––––

弱勢家庭特別援助規章

第一條

宗旨

一、依據澳門特別行政區二零零三年財政年度的施政方針，

澳門特別行政區政府向三類弱勢家庭，即單親、殘疾人士和長期

病患者家庭繼續額外提供特別援助，以協助有關人士渡過較為困

難的時期。

二、本規章制定前款所指特別援助的一般規定。

第二條

範圍和類別

一、特別援助的條件審查和發放由社會工作局（以下簡稱社

工局）負責。

二、凡處於社工局所訂定的最低維生指標以下，並符合本規

章規定的個人或家庭均可向社工局申請下列特別援助，並應社工

局要求提交所需証明文件：

（一）學習活動補助；

（二）護理補助；

（三）殘疾補助。

三、前款所指的三項特別援助不影響個人或家庭目前在社工

局所領取的定期津貼。
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4. O apoio para cuidados médicos específicos e o apoio de
invalidez, não são cumuláveis entre si, mas podem ser cumuláveis
com o apoio para actividades de aprendizagem.

Artigo 3.°

Apoio para actividades de aprendizagem

1. Todas as famílias monoparentais com filhos que frequen-
tem o jardim de infância, a escola primária, o ensino secundário
ou o ensino superior podem pedir o apoio para actividades de
aprendizagem.

2. O apoio supramencionado é concedido mensalmente, sen-
do o montante determinado em 100 patacas, 200 patacas e 300
patacas para quem frequente o jardim de infância ou a escola
primária, o ensino secundário e o ensino superior respectiva-
mente.

3. Considerando que as dificuldades com que se deparam as
famílias constituídas por avós e netos são análogas às das famí-
lias monoparentais, os indivíduos que se encontrem ao cuidado
das mesmas famílias e a frequentar a escola podem beneficiar
do apoio referido no número anterior.

Artigo 4.°

Apoio para cuidados médicos específicos

1. Podem pedir o apoio para cuidados médicos específicos des-
de que se confirme sofrerem permanentemente de doenças do
foro psiquiátrico, anemia moderada ou grave (hemoglobina com
9 gramas ou inferior), tumor maligno, diabetes e respectivas com-
plicações, insuficiência dos órgãos principais, lupus eritematoso
disseminado, tuberculose (em fase de tratamento), indivíduos
sujeitos a uma dieta líquida ou que se encontrem em fase de con-
valescença por terem sido ostomizados ou que, por doença te-
nham de estar permanentemente acamados e que, em qualquer
destas situações, não estejam internados em lares públicos ou
subsidiados pelo governo ou nos estabelecimentos médicos de-
pendentes dos Serviços de Saúde para receber cuidados e trata-
mento.

2. O presente apoio é concedido mensalmente. Para as pes-
soas que vivam sozinhas e que não tenham familiares na Região
Administrativa Especial de Macau, o montante mensal a atri-
buir é de 400 patacas; para quem tenha familiares o apoio é de
300 patacas.

Artigo 5.°

Apoio de invalidez

1. Podem pedir o apoio de invalidez pessoas com deficiência
mental, ambiopia grave (ambos os olhos), deficiência auditiva
grave ou deficiência grave dos membros (tais como: perda dos
membros inferiores ou superiores, perda de mão ou pé ou perda
grave das funções dos dedos, etc.), os acamados permanentes cujo
estado se deve à sua deficiência, paralisia (total ou parcial) e
outros, desde que, em qualquer destas situações, não estejam in-
ternados nos lares públicos ou subsidiados pelo governo ou nos
estabelecimentos médicos dependentes dos Serviços de Saúde
para receber cuidados e tratamento.

四、護理補助和殘疾補助不得同時兼收，領取護理補助或殘

疾補助同時，可領取學習活動補助。

第三條

學習活動補助

一、凡單親家庭可為就讀於幼稚園、小學、中學或大學的子

女申請學習活動補助。

二、學習活動補助每月發放。就讀於幼稚園或小學者，每人

每月可領取澳門幣一百元；就讀於中學者，每人每月可領取澳門

幣二百元；就讀於大學者，每人每月可領取澳門幣三百元。

三、鑑於祖孫家庭面臨的困境與單親家庭相若，因此該等家

庭的被照顧就學者亦可按前款的規定收取相關的補助。

第四條

護理補助

一、凡經確定長期患有精神病、中重度貧血（血紅蛋白九克

或以下）、惡性腫瘤、糖尿病及其合併症病患、重要器官功能不

全、播散性紅斑狼瘡、結核病（在治療中）和需要進食流質食

物、造口病患、或因疾病以致長期臥床，又未在公立或受政府資

助的院舍、或衛生局轄下的醫療機構接受住院照顧或住院治療的

患者可申請護理補助。

二、護理補助每月發放。在澳門特別行政區無親屬的獨居者

每月可領取澳門幣四百元；有親屬者每月可領取澳門幣三百元。

第五條

殘疾補助

一、凡屬智障、雙目嚴重弱視、聽覺嚴重受損、嚴重肢體傷

殘（如截肢、失去手掌或腳掌和嚴重喪失手指功能等）、因殘疾

以致長期臥床、全身或半身癱瘓，並未在公立或受政府資助的院

舍、或衛生局轄下的醫療機構接受住院照顧或住院治療的殘疾人

士可申請殘疾補助。
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2. O presente apoio é concedido mensalmente. Para as pes-
soas que vivam sozinhas e que não tenham familiares na Região
Administrativa Especial de Macau, o montante mensal a atri-
buir é de 400 patacas; para as pessoas que tenham familiares o
montante é de 300 patacas por mês.

Artigo 6.°

Concessão e devolução do apoio especial

1. O apoio especial é concedido no mês seguinte àquele em
que foi deferido o requerimento.

2. Quando cessem as condições determinantes da atribuição
do apoio especial, os beneficiários ou seus familiares devem in-
formar de imediato o IAS, a fim de se proceder ao cancelamen-
to do mesmo no mês seguinte ao da sua ocorrência.

3. Quando se verifique a situação no número anterior ou ou-
tras situações em que foi recebido indevidamente o apoio
especial, todas as importâncias desse apoio devem ser devolvi-
das ao IAS.

Artigo 7.°

Revogação

É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura n.° 21/2002.

二、殘疾補助每月發放。在澳門特別行政區無親屬的獨居者

每月可領取澳門幣四百元；有親屬者每月可領取澳門幣三百元。

第六條

特別援助的發放和退還

一、特別援助於申請獲批准後的翌月開始發放。

二、當令受益人不再符合領取特別援助條件的事實發生後，

受益人或其家人應立即通知社工局，並在該事實發生後的翌月停

止領取有關補助。

三、因前款或其他情況所引致多收的補助，應全數退還社工

局。

第七條

廢止

廢止第21/2002號社會文化司司長批示。
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