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Idade

年齡

疫苗

此後

每十年接種一劑破傷風——減量白喉疫苗/
或破傷風疫苗。

1）

如母親為乙型肝炎帶菌者的新生兒，須在出生後七日內注射乙型肝炎
免疫球蛋白。

2）

Depois
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Vacinas
Uma dose de vacina anti-tétano e difteria (difteria em dose reduzida) ou de vacina anti-tétano
de dez em dez anos.

1)
Os recém-nascidos cuja mãe é portadora de vírus de hepatite B
fazem a imunoglobulina anti-hepatite B até aos primeiros sete dias
de vida.
2)
As vacinas anti-tosse convulsa e anti-difteria (dose plena) não são
aplicadas a partir dos sete anos de idade.

由七歲起不再接種含百日咳及全量白喉的疫苗。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 459/2017

第 459/2017 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，並根據十月十八日第58/99/M號法令第十四條第二款的規
定，作出本批示。
一、在澳門特別行政區營運的離岸銀行分行於二零一八年
須繳付每半年的運作費為澳門幣三萬元，即十月二十九日第237/
GM/99號批示附表所載的最低金額。
二、在澳門特別行政區營運的離岸銀行附屬機構於二零一八
年須繳付每半年的運作費為澳門幣五萬元，即十月二十九日第
237/GM/99號批示附表所載的最低金額。
三、本批示自公佈翌日起生效。

Usando da faculdade referida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 58/99/M, de 18 de Outubro, o Chefe do Executivo manda:
1. A taxa de funcionamento semestral, a pagar no ano de
2018, pelas sucursais de bancos «offshore» a operar na Região
Administrativa Especial de Macau, é fixada em $ 30 000,00
(trinta mil patacas), valor mínimo indicado na tabela anexa ao
Despacho n.º 237/GM/99, de 29 de Outubro.
2. A taxa de funcionamento semestral, a pagar no ano de
2018, pelas subsidiárias de bancos «offshore» a operar na Região Administrativa Especial de Macau, é fixada em $ 50 000,00
(cinquenta mil patacas), valor mínimo indicado na tabela anexa
ao Despacho n.º 237/GM/99, de 29 de Outubro.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零一七年十一月二十八日

28 de Novembro de 2017.
行政長官

崔世安

第 66/2017 號行政長官公告

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 66/2017
Publicação da Lei Nacional

全國性法律公佈
《全國人民代表大會常務委員會關於增加〈中華人民共和
國澳門特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》已於
二零一七年十一月四日由第十二屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議通過。

鑑於《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》第十八條第
二款後段規定，凡列於該法附件三的法律，由澳門特別行政區在
當地公佈或立法實施；

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律《法規的公

A Decisão do Comité Permanente da Assembleia Popular
Nacional da República Popular da China relativa ao aditamento de uma lei nacional ao Anexo III da Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau da República Popular da
China foi adoptada pela Trigésima Sessão do Comité Permanente da Décima Segunda Legislatura da Assembleia Popular
Nacional da República Popular da China, em 4 de Novembro
de 2017.
Considerando que a última parte do segundo parágrafo do
artigo 18.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau da República Popular da China estabelece que as leis
indicadas no seu Anexo III são aplicadas localmente mediante
publicação ou acto legislativo da Região Administrativa Especial de Macau;
O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos
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佈與格式》第六條第一款的規定，命令公佈上述《決定》及其所
增加的全國性法律──《中華人民共和國國歌法》。
二零一七年十一月二十八日發佈。
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diplomas) da Região Administrativa Especial de Macau, a
referida Decisão e a lei nacional — Lei do Hino Nacional da
República Popular da China, que foi aditada pela mesma.
Promulgado em 28 de Novembro de 2017.

行政長官

崔世安

––––––––––

全國人民代表大會常務委員會關於增加
《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》
附件三所列全國性法律的決定

（2017年11月4日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第三十次會議通過）

第十二屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議決定：
在《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三中增加
全國性法律《中華人民共和國國歌法》。

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
––––––––––
Decisão do Comité Permanente da Assembleia Popular
Nacional da República Popular da China relativa ao aditamento de uma lei nacional ao Anexo III da Lei Básica da
Região Administrativa Especial de Macau da República
Popular da China
(Adoptada em 4 de Novembro de 2017 pela Trigésima Sessão
do Comité Permanente da Décima Segunda Legislatura da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China)
A Trigésima Sessão do Comité Permanente da Décima Segunda Legislatura da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China decide:
Aditar a lei nacional — Lei do Hino Nacional da República
Popular da China, ao Anexo III da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China.

中華人民共和國國歌法

Lei do Hino Nacional da República Popular da China

（2 017年9月1日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

(Adoptada em 1 de Setembro de 2017 pela Vigésima Nona Sessão do Comité Permanente da Décima Segunda Legislatura da
Assembleia Popular Nacional da República Popular da China)

第二十九次會議通過）

第一條

為了維護國歌的尊嚴，規範國歌的奏唱、播放和使

用，增強公民的國家觀念，弘揚愛國主義精神，培育和踐行社會
主義核心價值觀，根據憲法，制定本法。
第二條

中華人民共和國國歌是《義勇軍進行曲》。

第三條

中華人民共和國國歌是中華人民共和國的象徵和

標誌。
一切公民和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴。
第四條

在下列場合，應當奏唱國歌：

（一）全國人民代表大會會議和地方各級人民代表大會會
議的開幕、閉幕；
中國人民政治協商會議全國委員會會議和地方各級委員會
會議的開幕、閉幕；
（二）各政黨、各人民團體的各級代表大會等；
（三）憲法宣誓儀式；
（四）升國旗儀式；

Artigo 1.º A presente lei é estabelecida de acordo com a
Constituição, a fim de salvaguardar a dignidade do Hino Nacional, regular a execução instrumental e vocal, reprodução e
uso do Hino Nacional, reforçar a consciência nacional dos cidadãos, promover o espírito de patriotismo e cultivar e colocar
em prática os valores fundamentais socialistas.
Artigo 2.º O Hino Nacional da República Popular da China
é a «Marcha dos Voluntários».
Artigo 3.º O Hino Nacional da República Popular da China
simboliza e representa a República Popular da China.
Todos os cidadãos e organizações devem respeitar o Hino
Nacional e salvaguardar a dignidade do Hino Nacional.
Artigo 4.º O Hino Nacional deve ser executado instrumental
e vocalmente nas seguintes ocasiões:
1) Abertura e encerramento das reuniões da Assembleia Popular Nacional e das Assembleias Populares locais dos vários
níveis;
Abertura e encerramento das reuniões do Comité Nacional
e dos Comités locais dos vários níveis da Conferência Política
Consultiva do Povo Chinês;
2) Assembleias de vários níveis dos partidos e das associações populares, entre outras;
3) Cerimónia do juramento constitucional;
4) Cerimónia do hastear da Bandeira Nacional;
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等；
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5) Celebrações, cerimónias de atribuição de louvores e distinções e comemorações importantes, entre outras, realizadas
ou organizadas pelos órgãos dos vários níveis;
6) Cerimónia memorial nacional;

（六）國家公祭儀式；

（七）重大外交活動；

7) Actividades diplomáticas importantes;
8) Eventos desportivos importantes;
9) Outras ocasiões em que o Hino Nacional deve ser executado instrumental e vocalmente.

（八）重大體育賽事；

（九）其他應當奏唱國歌的場合。

第五條

國家倡導公民和組織在適宜的場合奏唱國歌，表

達愛國情感。

第六條

奏唱國歌，應當按照本法附件所載國歌的歌詞和

曲譜，不得採取有損國歌尊嚴的奏唱形式。

第七條

奏唱國歌時，在場人員應當肅立，舉止莊重，不得

有不尊重國歌的行為。

第八條

國歌不得用於或者變相用於商標、商業廣告，不得

在私人喪事活動等不適宜的場合使用，不得作為公共場所的背
景音樂等。

第九條

外交活動中奏唱國歌的場合和禮儀，由外交部規

定。

軍隊奏唱國歌的場合和禮儀，由中央軍事委員會規定。

第十條

在本法第四條規定的場合奏唱國歌，應當使用國

歌標準演奏曲譜或者國歌官方錄音版本。

外交部及駐外外交機構應當向有關國家外交部門和有關國
際組織提供國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本，供外交活
動中使用。

國務院體育行政部門應當向有關國際體育組織和賽會主辦
方提供國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本，供國際體育賽
會使用。

國歌標準演奏曲譜、國歌官方錄音版本由國務院確定的部
門組織審定、錄製，並在中國人大網和中國政府網上發佈。

Artigo 5.º O Estado promove a execução instrumental e vocal do Hino Nacional junto dos cidadãos e organizações, em
ocasiões adequadas, para expressão do sentimento patriótico.
Artigo 6.º A execução instrumental e vocal do Hino Nacional deve obedecer à letra e partitura do Hino Nacional
contidas no Anexo à presente lei, sendo proibida a adopção de
formas de execução instrumental e vocal que prejudiquem a
dignidade do Hino Nacional.
Artigo 7.º Durante a execução instrumental e vocal do Hino
Nacional, os presentes devem permanecer respeitosamente de
pé e comportar-se com compostura, sendo proibidos actos que
desrespeitem o Hino Nacional.
Artigo 8.º O Hino Nacional não pode ser utilizado, ainda
que de forma dissimulada, em marcas ou publicidade comercial, ou em ocasiões inadequadas como cerimónias fúnebres
privadas, nem utilizado como música de fundo em local público, entre outras.
Artigo 9.º Compete ao Ministério dos Negócios Estrangeiros
definir as ocasiões e o cerimonial relativamente à execução
instrumental e vocal do Hino Nacional em actividades diplomáticas.
Compete à Comissão Militar Central definir as ocasiões e o
cerimonial relativamente à execução instrumental e vocal do
Hino Nacional pelo exército.
Artigo 10.º Quando o Hino Nacional é executado instrumental e vocalmente nas ocasiões previstas no artigo 4.º da presente lei, deve ser utilizada a partitura-modelo para execução
instrumental do Hino Nacional ou a versão oficial da gravação
do Hino Nacional.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros e as instituições
diplomáticas instaladas no estrangeiro devem fornecer a partitura-modelo para execução instrumental do Hino Nacional e a
versão oficial da gravação do Hino Nacional ao serviço diplomático dos países e às organizações internacionais em causa,
para serem utilizadas em actividades diplomáticas.
O serviço administrativo desportivo do Conselho de Estado
deve fornecer a partitura-modelo para execução instrumental
do Hino Nacional e a versão oficial da gravação do Hino Nacional às organizações desportivas internacionais e aos organizadores de eventos desportivos em causa, para serem utilizadas
em eventos desportivos internacionais.
Compete ao serviço a determinar pelo Conselho de Estado,
organizar a examinação e aprovação da partitura-modelo para
execução instrumental do Hino Nacional e da versão oficial da
gravação do Hino Nacional, bem como a produção e gravação
respectivas, sendo as mesmas divulgadas nas páginas electrónicas da Assembleia Popular Nacional e do Governo da China.
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第十一條

國歌納入中小學教育。

中小學應當將國歌作為愛國主義教育的重要內容，組織學生
學唱國歌，教育學生了解國歌的歷史和精神內涵、遵守國歌奏唱
禮儀。

第十二條

新聞媒體應當積極開展對國歌的宣傳，普及國歌

奏唱禮儀知識。

第十三條

國慶節、國際勞動節等重要的國家法定節日、紀

念日，中央和省、自治區、直轄市的廣播電台、電視台應當按照國
務院廣播電視主管部門規定的時點播放國歌。

第十四條

縣級以上各級人民政府及其有關部門在各自職

責範圍內，對國歌的奏唱、播放和使用進行監督管理。

第十五條

在公共場 合，故意篡改國歌歌詞、曲譜，以歪

曲、貶損方式奏唱國歌，或者以其他方式侮辱國歌的，由公安機
關處以警告或者十五日以下拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責
任。

第十六條

本法自2017年10月1日起施行。
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Artigo 11.º O Hino Nacional é integrado no ensino primário
e secundário.
No ensino primário e secundário, deve fazer-se do Hino Nacional o conteúdo fundamental da educação patriótica, organizando os alunos para aprenderem a cantar o Hino Nacional,
ensinando-os a compreender a sua história e o seu espírito, e a
respeitar o cerimonial relativo à execução instrumental e vocal
do Hino Nacional.
Artigo 12.º Os meios de comunicação social devem proceder
activamente a acções de divulgação sobre o Hino Nacional,
bem como promover os conhecimentos alusivos ao cerimonial
de execução instrumental e vocal do Hino Nacional.
Artigo 13.º Quando o Hino Nacional é reproduzido em
dias de festa e dias comemorativos legais nacionais importantes como o Dia Nacional da República Popular da China e
o Dia Internacional dos Trabalhadores, as estações de rádio
e televisão centrais e provinciais, de regiões autónomas e de
municípios directamente subordinados ao poder central devem
cumprir o horário de reprodução determinado pelo serviço
competente para transmissão de rádio e televisão do Conselho
de Estado.
Artigo 14.º Os Governos Populares ao nível de distrito ou
superior e os respectivos serviços competentes realizam, no
âmbito das suas atribuições, as acções de fiscalização e gestão
acerca da execução instrumental e vocal, reprodução e uso do
Hino Nacional.
Artigo 15.º Quem, pública e intencionalmente, adulterar a
letra ou partitura do Hino Nacional, procedendo à execução
instrumental e vocal do mesmo de forma distorcida e depreciativa, ou injuriá-lo por qualquer outra forma, é advertido ou
detido por período não superior a 15 dias pelos órgãos de segurança pública; quando tal conduta constitua crime, é imputada
responsabilidade criminal nos termos da lei.
Artigo 16.º A presente lei entra em vigor no dia 1 de Outubro de 2017.

N.º 49 — 4-12-2017

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

附件：中華人民共和國國歌（五線譜版、簡譜版）
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Anexo: Hino Nacional da República Popular da China (versão da notação musical em pauta e versão da notação musical simplificada).
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