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f——用於公眾服務的無線區域網絡（Wi reless L A N）儀

器，必須通過電信管理局所作出的認可程序。且公眾服務範圍只

規限於室內或指定地點，不得跨越公共道路或公共地方，同時亦

不可以此建立一個覆蓋全澳門的公共電信網絡。

g——僅限於發射方式為F3E，頻道間隔為12.5kH z的手提

式對講機，且當其操作於一具有基地站或轉發站的系統時則不

在豁免的範圍內。

h——所使用的天線之直徑不得超過3公尺。

二、使用屬第一款類別的設備時，不得對電信管理局批准的

電信設備或系統造成有害干擾。

三、如受到其他電信管理局批准的電信設備或系統干擾，屬

第一款類別的設備不受保護。

四、使用及銷售屬第一款類別的設備，同時豁免三月十二日

第18/83/M號法令所述之認可證明書及擁有准照，但本批示或其

他法例另有規定除外。

五、專責的稽查人員執行任務檢查屬第一款類別的設備時，

物主或持有人應准許其自由進入設備所在的地方。如被拒絕，則

按三月十二日第18/83/M號法令有關規定辦理。

六、屬第一款類別設備的使用者，應服從電信管理局指示，

以避免對任何獲批准的電信設備或系統造成有害干擾。

七、廢止第318/2006號行政長官批示。

二零一四年七月三日

行政長官  崔世安

第 199/2014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，並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規

《公共財政管理制度》第四十二條及第四十三條的規定，作出本

批示。

f — Os aparelhos da rede de área local sem fios destinados 
aos serviços públicos devem ser sujeitos ao processo de homo-
logação na Direcção dos Serviços de Regulação de Telecomu-
nicações (DSRT), sendo o âmbito dos serviços públicos limita-
do ao interior ou aos locais definidos, não podendo a trajectó-
ria de transmissão atravessar vias públicas ou lugares públicos, 
nem podendo ser estabelecida uma rede de telecomunicações 
de uso público com a cobertura de todo o território.

g — Só se refere aos walkie-talkies cujo modelo de emissão 
é F3E e cujo espaçamento entre vias adjacentes é de 12.5kHz, 
excluindo os que funcionam num sistema com estações base ou 
estações repetidoras. 

h — O diâmetro da antena utilizada não pode exceder 3 me-
tros.

2. A utilização dos equipamentos incluídos nas categorias 
indicadas no n.º 1 está sujeita à condição de não causar interfe-
rências prejudiciais aos equipamentos e aparelhos ou sistemas 
de telecomunicações autorizados ou atribuídos pela DSRT. 

3. Os equipamentos incluídos nas categorias indicadas no 
n.º 1 não são protegidos quanto a eventuais interferências de 
outros equipamentos e aparelhos ou sistemas de telecomunica-
ções autorizados ou atribuídos pela DSRT.

4. A utilização e a comercialização dos equipamentos incluí-
dos nas categorias indicadas no n.º 1 estão, igualmente, dispen-
sadas do certificado de homologação e da licença de detenção 
referidos no Decreto-Lei n.º 18/83/M, de 12 de Março, salvo 
nas situações previstas no presente despacho ou outros diplo-
mas legais.

5. Sempre que os agentes fiscalizadores, devidamente creden-
ciados e no cumprimento da sua missão, pretendam inspeccio-
nar os equipamentos incluídos nas categorias indicadas no n.º 1, 
devem os seus proprietários ou titulares permitir o livre acesso 
ao local onde se encontrem. No caso de recusa ao acesso pre-
tendido, aplicam-se as disposições relevantes do Decreto-Lei 
n.º 18/83/M, de 12 de Março.

6. Qualquer utilizador de equipamentos incluídos nas catego-
rias do n.º 1 deve cumprir as instruções dadas pela DSRT, com 
a finalidade de evitar interferências prejudiciais a quaisquer 
aparelhos e equipamentos ou sistemas de telecomunicações 
autorizados.

7. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 318/2006.

3 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 199/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 
(Regime de administração financeira pública), na redacção que 
lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, o 
Chefe do Executivo manda:
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核准科學技術發展基金二零一四財政年度第二補充預算，金

額為$200,000,000.00（澳門幣貳億元整），該預算為本批示的

組成部份。

二零一四年七月八日

行政長官 崔世安

É aprovado o 2.º orçamento suplementar do Fundo para o 
Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, relativo ao ano 
económico de 2014, no montante de $ 200 000 000,00 (duzentos 
milhões de patacas), o qual faz parte integrante do presente 
despacho.

8 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

––––––––––

科學技術發展基金二零一四財政年度第二補充預算

2.º orçamento suplementar do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, para o ano económico de 2014

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

職能分類

Classificação 

funcional

經濟分類

Classificação 

económica

名稱

Designação

金額

Montante

收入

Receitas

　

經常收入

Receitas correntes

05-00-00-00 轉移

Transferências

05-01-00-00 公營部門

Sector público

05-01-03-00

05-01-03-02

預算轉移

Transferências orçamentais

本身預算轉移

Transferências de orçamentos privativos

200,000,000.00

總收入

Total das receitas

200,000,000.00

開支

Despesas

經常開支

Despesas correntes

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

8-01-0 05-04-00-00-90 備用撥款

Dotação provisional

200,000,000.00

總開支

Total das despesas

200,000,000.00

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, 
aos 17 de Março de 2014. — O Conselho de Administração. — 
O Presidente, Tong Chi Kin. — O Membro, Chan Wan Hei.

二零一四年三月十七日於科學技術發展基金——行政委員

會——主席：唐志堅——委員：陳允熙


