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Anexo

Tabela I

 Valores-limite de emissão de gases de escape poluentes dos 
motociclos e ciclomotores e método de medição

Data do 1.º registo para 
atribuição de matrícula

Valores-limite 
(método de medição a velocidade 

de rotação lenta)

Monóxido de 
carbono (%)

Hidrocarbonetos 
(10-6)

Até 30 de Junho de 2009 4,00 1200

Após 1 de Julho de 2009 3,50 1000

Notas:

(1) O método de medição acima referido tem como refe-
rência a Norma Nacional da República Popular da China 
GB14621-2011 «Valores-limite e Métodos de Medição de Emis-
são de Gases Poluentes dos Motociclos e Ciclomotores (método 
de medição a duas velocidades de rotação)».

(2) As concentrações de poluentes são expressas em fracções 
de volume. As fracções do volume de hidrocarbonetos são ex-
pressas em equivalentes de hexano-normal. 

(3) Velocidade de rotação lenta significa o estado de funcio-
namento mínimo de um motor sem carga, ou seja, quando o 
motor está em funcionamento normal com o pedal de mudança 
de velocidades em ponto morto, o acelerador na posição mínima 
e a borboleta totalmente aberta, devendo a velocidade de 
rotação do motor corresponder aos requisitos dos documentos 
técnicos do fabricante.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 93/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 15/83/M, de 26 de Fevereiro, o 
Chefe do Executivo manda:

1. É autorizada a «Sociedade Financeira ICBC (Macau) 
Capital, S.A.» a alterar os respectivos estatutos, nos termos 
propostos pela Autoridade Monetária de Macau.

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

2 de Junho de 2022. 

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 94/2022

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 112.º do Regulamento do Imposto do Selo, apro-
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vado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho, e republicado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 87/2021, o Chefe do Execu-
tivo manda:

1. É aprovado o modelo de guia a que se refere no n.º 3 do 
artigo 40.º do Regulamento do Imposto do Selo, que consta do 
anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

7 de Junho de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. 
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IMPOSTO DO SELO
Guia de Pagamento do Selo Sobre Operações Bancárias

Identificação
do contribuinte

N.º de contribuinte em C. ind.

  Instituição de crédito

Sede

Exercício a
que respeita
a declaração

Declara-se que todas as informações contidas nesta declaração são verdadeiras.
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Matéria colectável

 MOP $  MOP $ 

Montante do imposto a liquidar

N.º secção

N.º receita eventual

Declarante

Assinatura

Assinatura

Data

Data

Data

Carimbo da Repartição de Finanças de Macau
e data da recepção

Verificado

O Trabalhador

O Chefe da Repartição de Finanças de Macau Recebedoria da RFM

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
GOVERNO DA REGIÃO

ADMINISTRATIVA SPECIAL 
DE MACAU

財  政  局
DIRECÇÃO DOS

SERVIÇOS DE FINANÇAS

DSF MOD. 45
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3
JUROS E COMISSÕES SUJEITOS AO IMPOSTO DO SELO

JUROS E COMISSÕES ISENTOS DO IMPOSTO DO SELO

1

2

3

4

5

6

7

INSTRUÇÕES

a  17/88/M
 As instituições de crédito devem apresentar no acto da entrega do imposto devido, previsto no n.º 3 do artigo 40.º do Regulamento 

do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho, esta declaração devidamente preenchida.

b  17/88/M
 O imposto deve ser entregue na Repartição de Finanças de Macau em Julho do ano seguinte àquele a que respeitar (n.º 3 do artigo 

40.º do Regulamento do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho).

c
 Quadro 4 ― Matéria colectável = Linha 1 - linha 7 (do quadro 3).
 
 Quadro 5 ― Montante do Imposto a liquidar = 1% sobre o valor inscrito no quadro 4.

d 2833 6886
 Em caso de necessidade de esclarecimento, contacte o respectivo Núcleo da Repartição de Finanças de Macau ou o Núcleo de 

Informações Fiscais (Tel: 2833 6886)

Operações de crédito realizadas entre instituições de crédito

Operações de crédito realizadas com pessoas colectivas sediadas no exterior que não 
tenham estabelecimento na Região Administrativa Especial de Macau com ou sem carácter 
de permanência, desde que essas operações se expressam em moeda diferente da pataca ou 
do dólar de Hong Kong

Operações de crédito realizadas por um conjunto de instituições de crédito especialmente 
agrupadas para o efeito em sindicato bancário

Operações de crédito de montante superior a 20 milhões de patacas, denominadas nesta 
moeda as realizadas com residentes

Outras isenções

Total

Juros e comissões relativos a operações de crédito, sobre o montante global dos proveitos 
anuais apurados

Juros

Comissões

(2+...+6)

 Matéria Colectável (1-7)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

RUBRICA

RUBRICA

 MOP $ 




