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2. Grupos destinatários

二、適用的人群
（一）年滿十八歲且未滿六十歲者；

1) Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a
60 anos;

（二）健康狀況良好及暴露風險較高的六十歲或以上者。

2) Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos com boas
condições de saúde e maior risco de exposição.
3. Calendário de vacinações

三、接種程序

O calendário de vacinações é fixado por meio de instruções
técnicas dos Serviços de Saúde.

接種程序由衛生局在技術指引中訂定。

附表

TABELA ANEXA

（第四款所指者）

(a que se refere o n.º 4)

澳門特別行政區防疫接種特別計劃費用

Taxa do Programa Especial de Vacinação
da Região Administrativa Especial de Macau

對象

Destinatários

費用（澳門元）

依法 逗留澳門特別行政區的非 每劑疫苗費用為250.00
澳門特別行政區居民

Taxa (em patacas)

Não residentes da R A EM 250,00 por cada dose de vacina
lega l mente autor i zado s a
permanecer na RAEM

Despacho do Chefe do Executivo n.º 18/2021

第 18/2021 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，並根據第4/2007號行政法規《樓宇維修基金》第十三條的規
定，作出本批示。
一、經第57/20 09號行政長官批示核准，並經第33/2010號
行政長官批示、第10/2011號行政長官批示、第2/2012號行政長
官批示、第16/2013號行政長官批示、第16/2014號行政長官批
示、第12/2015號行政長官批示、第306/2015號行政長官批示、
第9/ 2 017號行政長官批示、第39 3/ 2 017號 行政長官批示及 第

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 4/2007 (Fundo
de Reparação Predial), o Chefe do Executivo manda:
1. O artigo 6.º do Regulamento do Plano Provisório de Apoio
Financeiro para Reparação das Instalações Comuns de Edifícios Baixos, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo
n.º 57/2009, com as alterações introduzidas pelos Despachos
do Chefe do Executivo n.os 33/2010, 10/2011, 2/2012, 16/2013,
16/2014, 12/2015, 306/2015, 9/2017, 393/2017 e 262/2018, passa a
ter a seguinte redacção:

262/2018號行政長官批示修改的《低層樓宇共同設施維修臨時

«Artigo 6.º

資助計劃規章》第六條修改如下：

Apresentação da candidatura
“第六條

1. A candidatura à concessão de apoio financeiro deve
ser apresentada no Instituto de Habitação, adiante designado por IH, antes do início da obra.

遞交申請
一、批給資助的申請須在工程施工前向房屋局遞交。
二、如具有合理解釋，樓宇維修基金行政管理委員會可例
外批准有關在施工期間或竣工後的工程的批給資助，但僅
限於在核准本規章的行政長官批示生效後方開展的工程。

2. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o
Conselho Administrativo do FRP pode autorizar a concessão de apoio financeiro relativo a obras em execução ou
já executadas, desde que o seu início tenha ocorrido após a
entrada em vigor do Despacho do Chefe do Executivo que
aprova o presente regulamento.
3. […]. »

三、〔……〕”

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

二、本批示自公佈翌日起生效。
二零二一年二月四日

4 de Fevereiro de 2021.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

