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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 327/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento do Fundo para Bonificações 
do Crédito à Habitação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/84/M, 
de 7 de Julho, o Chefe do Executivo manda:

1. É atribuída à Caixa Económica Postal a quantia de 
$560 000,00 (quinhentas e sessenta mil patacas) a título de 
remuneração pela gestão do Fundo para Bonificações do 
Crédito à Habitação, durante o ano económico de 2013.

2. A despesa mencionada no número anterior é suportada 
pelo Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação.

 25 de Outubro de 2013.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 328/2013

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, o Chefe do Executivo manda:

1. É fixado em 36 300 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 Decre-
to-Lei n.º 56/83/M, de 30 de Dezembro. 

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguin-
te ao da sua publicação. 

28 de Outubro de 2013.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 329/2013

Tendo sido adjudicada à Delta Edições – Sociedade Unipes-
soal Lda. a prestação dos serviços de «Produção redactorial, 
gráfica e industrial, distribuição, promoção, gestão e divulga-
ção por meios electrónicos da Revista Macau em língua por-
tuguesa»,  cujo prazo de execução se prolonga por mais de um 
ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura 
financeira.

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 20.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 (Regi-
me de administração financeira pública), na redacção que lhe 
foi conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, o 
Chefe do Executivo manda:

澳 門 特 別 行 政 區

第 327/2013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，並根據經七月七日第73/84/M號法令核准的居屋貸款優惠基

金規章第三條第三款的規定，作出本批示。

一、撥予郵政儲金局$560,000.00（澳門幣伍拾陸萬元整），

作為二零一三財政年度有關管理居屋貸款優惠基金之報酬。

二、上款所指之費用由居屋貸款優惠基金支付。

二零一三年十月二十五日

行政長官 崔世安

第 328/2013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號法令第十八條第二款b）項

的規定，作出本批示。

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

門幣三萬六千三百元。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年十月二十八日

行政長官 崔世安

第 329/2013號行政長官批示

鑑於判給Delta Edições – Sociedade Unipessoal Lda.提供

「出版《澳門》雜誌葡文印刷版及電子版之採編、版面設計、印

製、發行、推廣、管理及相關服務」的執行期跨越一財政年度，因

此必須保證其財政支付。

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，並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規

《公共財政管理制度》第二十條的規定，作出本批示。


