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經濟分類
支出名稱 金額

Classificação
Designação da despesa Importância

económica

02-03-07-00 廣告及宣傳  $  10,000.00

Publicidade e propaganda

 02-03-09-00 未列明之負擔 　

Encargos não especificados

02-03-09-00-01 會議、宴會、康樂及文化表演、遊覽及體育 $  750,000.00

Sessões, festa, espectáculos recreativos e culturais, excursões e desporto

02-03-09-00-02 其他未列明之負擔 $  10,000.00

Outros encargos não especificados

05-00-00-00 其他經常開支 　

Outras despesas correntes

 05-02-00-00 保險 　

Seguros

 05-02-04-00 車輛  $  5,000.00

Viaturas

 05-03-00-00 返還  $  5,000.00

Restituições

資本開支

Despesas de capital

09-00-00-00 財務活動 　

Operações financeiras

09-01-00-00 財務資產 　

Activos financeiros

09-01-04-00 短期借款  $  475,000.00

Empréstimos a curto prazo

　 預算總計  $ 3,546,100.00

Total geral do orçamento

Obra Social da Capitania dos Portos e da Polícia Marítima e
Fiscal, aos 3 de Fevereiro de 2004. — A Presidente, Wong Soi
Man. — O Vice-Presidente, Sin Wun Kao, adjunto dos Serviços
de Alfândega. — O Secretário, Tang Ieng Chun, chefe do D.A.G.
da C.P. — A Secretária, Chau Kin Oi, chefe do D.A.F. dos S.A.
— A Vogal, Chong Seng Sam, chefe do D.E.P.F. da D.S.F.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 19/2004

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, abre-
viadamente designado por GDI, com a natureza de equipa de
projecto, criado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/
/2000, tem como objectivos a promoção e a coordenação de to-
das as actividades relacionadas com a manutenção, moderniza-
ção e desenvolvimento do sistema de infra-estruturas da Região
Administrativa Especial de Macau;

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 79/2002, a duração
previsível do GDI foi prorrogada por mais três anos.

A execução da segunda fase do Novo Posto Fronteiriço das
Portas do Cerco, a construção da 3.ª Ponte Macau-Taipa e de
alguns dos empreendimentos para os Jogos da Ásia Oriental, o
desenvolvimento das infra-estruturas da COTAI, entre outros
projectos, bem como a promoção e coordenação das activida-

 二零零四年二月三日於港務局暨水警稽查局福利會——主席：

黃穗文——副主席：助理海關關長 冼桓球——秘書：港務局行

政暨管理廳廳長 鄧應銓——秘書：海關行政財政廳廳長 周見

靄——委員：財政局研究暨財政策劃廳廳長 鍾聖心

第19/2004號行政長官批示

透過第 68/2000 號行政長官批示設立具項目組性質的建設發

展辦公室，葡文縮寫為GDI，訂定其宗旨為促進及協調所有與澳

門特別行政區基礎建設體系的保養、現代化及發展有關的活動；

透過第 79/2002 號行政長官批示，建設發展辦公室的預計存

續期延長兩年。

考慮到關閘新邊檢大樓第二期工程的執行、第三條澳大橋

及東亞運動會若干工程的興建、路城基礎發展等計劃，以及促
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進及協調垃圾焚化中心和污水處理站的工作的期間將會超越二零

零四年六月；

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，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第十條的規定，作出本

批示。

一、  建設發展辦公室的預計存續期，由第 79/2002 號行政長

官批示所訂定之日起計延長三年。

二、 建設發展辦公室運作之負擔，繼續由登錄在澳門特別行

政區總預算“大型建設協調辦公室”項目內的有關撥款支付。

二零零四年二月十三日

代理行政長官 陳麗敏

第20/2004號行政長官批示

透過第 67/2000 號行政長官批示設立具項目組性質的電信暨

資訊科技發展辦公室，葡文縮寫為 GDTTI ，訂定其宗旨為促進

及協調所有與電信及資訊科技領域有關的活動；

透過第 72/2003 號行政長官批示，電信暨資訊科技發展辦公

室的預計存續期由第 121/2002 號行政長官批示所訂定之日起計

延長一年；

考慮到公共地面流動電信新系統的投資、營運商活動的跟進

及規管的實施、以及新資訊科技的發展等工作的期間將會超越二

零零四年六月；

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，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第十條的規定，作出本

批示。

一、電信暨資訊科技發展辦公室的預計存續期，由第72/2003

號行政長官批示所訂定之日起計延長一年。

二、電信暨資訊科技發展辦公室運作之負擔，繼續由登錄在

澳門特別行政區總預算“大型建設協調辦公室”項目內的有關撥

款支付。

二零零四年二月十三日

代理行政長官 陳麗敏

des relacionadas com a Central de Incineração de Resíduos Só-
lidos e com as Estações de Tratamento de Águas Residuais, são
actividades cujo prazo se prolonga para além de Junho de 2004;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Che-
fe do Executivo manda:

1. É prorrogada por mais três anos, a contar da data fixada no
Despacho do Chefe do Executivo n.º 79/2002, a duração previsí-
vel do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas,
GDI.

2. Os encargos decorrentes do funcionamento do GDI conti-
nuam a ser suportados pelas dotações para o efeito inscritas no
orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, na
rubrica «Gabinetes Coordenadores de Empreendimentos».

13 de Fevereiro de 2004.

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

Despacho do Chefe do Executivo n.º 20/2004

O Despacho do Chefe do Executivo n.º 67/2000, que criou o
Gabinete para o Desenvolvimento das Telecomunicações e
Tecnologias da Informação, abreviadamente designado por
GDTTI, com a natureza de equipa de projecto, definiu como
objectivos a promoção e a coordenação de todas as actividades
relacionadas com os sectores das telecomunicações e das tecno-
logias da informação;

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2003, foi prorro-
gada por mais um ano, a contar da data fixada no Despacho do
Chefe do Executivo n.º 121/2002, a duração previsível do GDTTI.

A aposta em novos sistemas de telecomunicações de uso pú-
blico móvel terrestre, o acompanhamento da actividade dos ope-
radores e a implementação de instrumentos reguladores, bem
como o desenvolvimento das novas tecnologias da informação,
são actividades cujo prazo se prolonga para além de Junho de
2004;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Che-
fe do Executivo manda:

1. É prorrogada por mais um ano, a contar da data fixada no
Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2003, a duração previsí-
vel do Gabinete para o Desenvolvimento das Telecomunicações
e Tecnologias da Informação, GDTTI.

2. Os encargos decorrentes do funcionamento do GDTTI con-
tinuam a ser suportados pelas dotações para o efeito inscritas
no orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, na
rubrica «Gabinetes Coordenadores de Empreendimentos».

13 de Fevereiro de 2004.

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




