
194 澳門特別行政區公報—— 第一組 第 10 期 —— 2012 年 3 月 5 日

Ordem Executiva n.º 13/2012

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4 de 
Fevereiro, o Chefe do Executivo manda publicar a presente or-
dem executiva:

Artigo 1.º

Entidade titular

A «Fundação da Universidade da Cidade de Macau» é reco-
nhecida como entidade titular da instituição de ensino superior 
privado «Universidade da Cidade de Macau».

Artigo 2.º

Revogação

É revogado o artigo 2.º da Ordem Executiva n.° 6/2011.

Artigo 3.º 

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

29 de Fevereiro de 2012.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 34/2012

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

1. É aprovado o modelo do cartão de identificação do Institu-
to de Acção Social, constante do anexo ao presente despacho, 
do qual faz parte integrante.

2. O cartão de identificação do Instituto de Acção Social é 
de cor azul clara, com dimensões de 85 mm × 54 mm, e contém 
impresso no canto superior esquerdo o logotipo do Instituto de 
Acção Social.

3. O cartão de identificação é assinado pelo presidente do Ins-
tituto de Acção Social, ou pelo seu substituto legal.

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

17 de Fevereiro de 2012.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

第 13/2012號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）

項規定的職權，並根據二月四日第11/91/M號法令第四十二條

的規定，發佈本行政命令。

第一條

所有人

認可“澳門城市大學基金會”為私立高等教育機構“澳門

城市大學”的所有人。

第二條

廢止

廢止第6/2011號行政命令第二條。

第三條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零一二年二月二十九日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 34/2012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。

一、核准社會工作局工作證式様，有關式樣載於作為本批

示組成部分的附件。

二、社會工作局工作證的顏色為淺藍色，尺寸為85毫米 × 54

毫米，左上方印有社會工作局的標誌。

三、工作證由社會工作局局長或其法定代任人簽署。

四、本批示自公佈翌日起生效。

二零一二年二月十七日

行政長官 崔世安




