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Despacho do Chefe do Executivo n.º 157/2021

第 157/2021 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
十一月十八日起，發行並流通以「博物館和收藏品 六 – 澳門大賽
車博物館」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
六元 .........................................................................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:
1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,
a partir do dia 18 de Novembro de 2021, cumulativamente com
as que estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos designada «Museus e Peças Museológicas VI – Museu do Grande
Prémio de Macau», nas taxas e quantidades seguintes:
$ 2,50...................................................................................250 000
$ 4,00...................................................................................250 000
$ 4,50...................................................................................250 000
$ 6,00...................................................................................250 000

含面額十四元郵票之小型張 ...................................250,000枚
Bloco com selo de $ 14,00.................................................250 000
二、該 等 郵 票 印 刷 成 六萬 二千 五 百 張 小 版 張，其 中 一萬
五千六百二十五張將保持完整，以作集郵用途。
二零二一年十月十一日

2. Os selos são impressos em 62 500 folhas miniatura, das
quais 15 625 serão mantidas completas para fins filatélicos.
11 de Outubro de 2021.

行政長官

賀一誠

第 158/2021 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5/2020號行政法規《中小企業銀行貸款利息補貼計
劃》第十六條的規定，作出本批示。

一、為扶持中小企業應對新型冠狀病毒感染事件，訂定中小
企業銀行貸款利息補貼計劃的申請期為自本批示生效之日起，
為期一年。

二、獲給予利息補貼的貸款許可須於上款所指期間內發出。

三、中小企業須於第一款所指申請期間開始之日前已為稅務
效力而在財政局申報開業。

四、就第一款所指的事件，每一所中小企業獲許可給予利息
補貼的貸款金額上限為澳門元二百萬元。

五、就第一款所指的事件及申請期間提出的申請，許可給予
利息補貼的貸款總金額上限為澳門元一百億元。

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 158/2021
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 16.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2020 (Plano
de Bonificação de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias Empresas), o Chefe do Executivo manda:
1. Para apoiar as pequenas e médias empresas a fazerem face
ao incidente da infecção pelo novo tipo de coronavírus, é fixado em um ano o prazo de candidatura ao Plano de Bonificação
de Juros de Créditos Bancários para as Pequenas e Médias
Empresas, contado a partir da data de entrada em vigor do
presente despacho.
2. As autorizações da concessão de créditos bonificados devem ser emitidas no prazo referido no número anterior.
3. As pequenas e médias empresas devem ter declarado, para
efeitos fiscais, o início da actividade junto da Direcção dos Serviços de Finanças, antes da data do início do prazo de candidatura referido no n.º 1.
4. Relativamente ao incidente referido no n.º 1, o limite máximo do montante do crédito cuja concessão de bonificação
de juros é autorizada a cada pequena e média empresa é de 2
milhões de patacas.
5. Relativamente ao incidente e às candidaturas apresentadas
no prazo referidos no n.º 1, o limite máximo do montante total
dos créditos cuja concessão de bonificação de juros é autorizada é de 10 mil milhões de patacas.

