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澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳 門 特 別 行 政 區
第 34/2021 號行政法規

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

修改第 6/2021 號行政法規《二零二一人口普查制度》

Regulamento Administrativo n.º 34/2021

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，
經徵詢行政會的意見，制定本獨立行政法規。

Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 6/2021
— Regime dos Censos 2021
O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer
como regulamento administrativo independente, o seguinte:

第一條
修改第6/2021號行政法規

Artigo 1.º

第6/2021號行政法規第五條修改如下：

Alteração ao Regulamento Administrativo n.º 6/2021
“第五條

O artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2021 passa
a ter a seguinte redacção:

資料收集及普查後質量抽查

«Artigo 5.º
一、［……］

Recolha de informação e de reinquirição

（一）［……］

1. […]:

（二）第二階段：二零二一年八月七日至八月二十八日期

1) […];

間，向餘下人口及其他居住單位的居住者收集資料。

2) Segunda fase: a decorrer entre 7 e 28 de Agosto de
2021, para recolher informações da restante população e
de habitantes de outras unidades habitacionais.

二、［……］
三、為複核二零二一人口普查所收集資料的質量，應於二
零二一年九月四日至九月十九日進行普查後的質量抽查。”

2. […].
3. Para efeitos de verificação de qualidade da informação recolhida nos Censos 2021, deve ser realizada uma
reinquirição no período entre 4 e 19 de Setembro de 2021.»

第二條
Artigo 2.º

生效及產生效力

Entrada em vigor e produção de efeitos
本行政法規自公佈翌日起生效，並自二零二一年八月二十二
日起產生效力。

O presente regulamento administrativo entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos desde 22 de
Agosto de 2021.

二零二一年九月十三日制定。
Aprovado em 13 de Setembro de 2021.
命令公佈。

Publique-se.
行政長官

賀一誠

第 132/2021 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，並根據十二月三十日第56/83/M號法令《政府住宅單位轉移
予其承租人章程》第十八條第二款B項的規定，作出本批示。

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 132/2021
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 56/83/M, de
30 de Dezembro (Regulamento da alienação dos fogos do Estado aos seus arrendatários), o Chefe do Executivo manda:

N.º 38 — 20-9-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

一、十二月三十日第56/83/M號法令第十八條第二款B項所
指為單位評估之目的將在公式內使用的每平方米單價訂定為澳
門元七萬九千一百元。
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1. É fixado em 79 100 patacas o preço unitário por metro
quadrado a utilizar na fórmula para efeitos de valorização do
fogo, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 56/83/M, de 30 de Dezembro.
2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Outubro
de 2021.

二、本批示自二零二一年十月一日起生效。
二零二一年九月十日

10 de Setembro de 2021.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 133/2021

第 133/2021 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，並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的
規定，作出本批示。
經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零二一年十月
二十八日起，發行並流通以「鏡湖醫院慈善會一百五十周年」為
題，屬特別發行之郵票，面額與數量如下：
二元五角 ................................................................. 250,000枚
四元......................................................................... 250,000枚
四元五角 ................................................................. 250,000枚

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 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, o Chefe do Executivo manda:
Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,
a partir do dia 28 de Outubro de 2021, cumulativamente com
as que estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos designada «150.º Aniversário da Associação de Beneficência do
Hospital Kiang Wu», nas taxas e quantidades seguintes:
$ 2,50.................................................................................. 250 000
$ 4,00.................................................................................. 250 000
$ 4,50.................................................................................. 250 000

六元 ........................................................................ 250,000枚
含面額十四元郵票之小型張 .................................. 250,000枚
二零二一年九月十四日

$ 6,00.................................................................................. 250 000
Bloco com selo de $ 14,00................................................ 250 000
14 de Setembro de 2021.

行政長官

賀一誠

第 134/2021 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，並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的
規定，作出本批示。
一、經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零二一年十
月二十九日起，發行並流通以「警察總局成立二十周年」為題，屬
特別發行之郵票，面額與數量如下：
二元五角 ..................................................................250,000枚
四元..........................................................................250,000枚

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 134/2021
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 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, o Chefe do Executivo manda:
1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,
a partir do dia 29 de Outubro de 2021, cumulativamente com
as que estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos
designada «20.º Aniversário do Estabelecimento dos Serviços
de Polícia Unitários», nas taxas e quantidades seguintes:
$ 2,50...................................................................................250 000
$ 4,00...................................................................................250 000

四元五角 ..................................................................250,000枚
六元 .........................................................................250,000枚

$ 4,50...................................................................................250 000
$ 6,00...................................................................................250 000

