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Despacho do Chefe do Executivo n.º 237/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Exe-
cutivo manda:

Artigo 1.º

Isenção das taxas

1. Os vendilhões, adelos, artesãos e outros operadores na rua 
ficam isentos, durante o ano de 2021, do pagamento das taxas 
previstas nos artigos 1.º, 2.º e alínea 1) do n.º 1 do artigo 3.º, da 
Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Instituto para os Assun-
tos Municipais, doravante designada por Tabela, aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 268/2003.

2. Os arrendatários das bancas dos mercados ficam isentos, 
durante todo o ano de 2021, do pagamento das rendas e taxas 
previstas nos artigos 4.º e 5.º da Tabela.

3. Durante o ano de 2021, não se procede à cobrança das taxas 
de inspecção previstas nos artigos 78.º a 83.º da Tabela.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2021.

15 de Dezembro de 2020.

 O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 117/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 18/2018, dos artigos 79.º-B e 79.º-C 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, alterado pela mesma lei, do n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos) 
e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, ouvida a Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É aprovado o regulamento de horário flexível de trabalho 
do pessoal do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, anexo 
ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

2. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 93/2010.

第 237/2020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，作出本批示。

第一條

豁免費用

一、於二零二一年度，豁免小販、收賣舊物者、手藝人及其他

街頭經營者繳付經第268/2003號行政長官批示核准的《市政署

的費用、收費及價金表》（下稱“收費表”）第一條、第二條及第

三條第一款（一）項所定費用。

二、於二零二一年全年，豁免街市攤檔承租人繳付收費表第

四條及第五條所定租金及費用。

三、於二零二一年度，收費表第七十八條至第八十三條所定

的檢疫費用不予徵收。

第二條

生效

本批示自二零二一年一月一日起生效。

二零二零年十二月十五日

行政長官 賀一誠

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 117/2020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18/2018號法律第六條第一款、經該法律

修改的十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政

工作人員通則》第七十九-B條及第七十九-C條、第6/1999號行政

法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第二款及第

183/2019號行政命令第一款的規定，經聽取行政公職局的意見

後，作出本批示。

一、核准載於本批示附件的旅遊危機處理辦公室人員彈性

工作時間規章，該附件為本批示的組成部分。

二、廢止第93/2010號社會文化司司長批示。


