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單位Unidade: 澳門幣MOP

職能分類 

Classificação 

funcional

經濟分類 

Classificação 

económica

名稱 

Designação

金額 

Montante

開支

Despesas

經常開支

Despesas correntes

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

8-08-0 05-04-00-00-90 備用撥款

Dotação provisional

550,177,160.87

總開支

Total das despesas

550,177,160.87

O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo, aos 28 de 
Março de 2013. — O Presidente, Manuel Gonçalves Pires Júnior. 
— Os Vogais, Daniela de Souza Fão — Tam Lai Ha. 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 177/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau e nos ter-
mos dos artigos 42.º e 43.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006 (Regime de administração financeira pública), na 
redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 28/2009, o Chefe do Executivo manda:

É aprovado o 1.º orçamento suplementar do Gabinete do 
Procurador, relativo ao ano económico de 2013, no montante 
de $ 3 537 068,55 (três milhões, quinhentas e trinta e sete mil, 
sessenta e oito patacas e cinquenta e cinco avos), o qual faz 
parte integrante do presente despacho.

24 de Maio de 2013.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

二零一三年三月二十八日於旅遊基金——行政管理委員會 

——主席：Manuel Gonçalves Pires Júnior——委員：方丹妮，

譚麗霞

第 177/2013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》第四十二條及第四十三條的規定，作出本

批示。

核准檢察長辦公室二零一三財政年度第一補充預算，金額

為$3,537,068.55（澳門幣叁佰伍拾叁萬柒仟零陸拾捌元伍角伍

分），該預算為本批示的組成部份。

二零一三年五月二十四日

行政長官 崔世安

––––––––––

檢察長辦公室二零一三財政年度第一補充預算

1.º orçamento suplementar do Gabinete do Procurador, para o ano económico de 2013

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

職能分類

Classificação

funcional

經濟分類

Classificação

económica

名稱

Designação

金額

Montante

收入

Receitas

資本收入

Receitas de capital

13-00-00-00 其他資本收入

Outras receitas de capital
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單位 Unidade: 澳門幣 MOP

職能分類

Classificação

funcional

經濟分類

Classificação

económica

名稱

Designação

金額

Montante

13-01-00-00 歷年財政年度結餘

saldos de anos económicos anteriores

13-01-00-02 自治機構

Organismos autónomos

3,537,068.55

總收入

Total das receitas

3,537,068.55

開支

Despesas

經常開支

Despesas correntes

05-00-00-00-00 其他經常開支

Outras despesas correntes

05-04-00-00-00 雜項

Diversas

1-02-1 05-04-00-00-90 備用撥款

Dotação provisional

3,537,068.55

總開支

Total das despesas

 3,537,068.55

Gabinete do Procurador, aos 28 de Março de 2013. — O Pro-

curador, Ho Chio Meng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2013

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 15.º do Regulamento Administrativo n.º 4/2013 
(Regulamentação da Lei da actividade de mediação imobiliá-
ria), o Chefe do Executivo manda:

1. É aprovado o modelo do cartão de identificação para uso 
exclusivo dos funcionários do Instituto de Habitação, adiante 
designado por IH, quando no exercício das funções de fiscali-
zação ao abrigo da Lei n.º 16/2012 (Lei da actividade de media-
ção imobiliária), constante do anexo ao presente despacho e do 
qual faz parte integrante.

2. O cartão de identificação é de cor branca, com dimensões 
de 85mm x 54mm, e contém impresso o logotipo do IH e os 
dizeres «Instituto de Habitação» e «Fiscalização da Actividade 
de Mediação Imobiliária».

3. Do cartão de identificação constam, além da fotografia do 
titular, o número do cartão, o nome, a categoria, a assinatura 
do presidente do IH, a data de emissão e a informação sobre a 
sua utilização.

4. O cartão é substituído sempre que se verifique a necessi-
dade de actualização dos seus elementos identificadores.

二零一三年三月二十八日於檢察長辦公室

檢察長 何超明

 第 178/2013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，並根據第4/2013號行政法規《房地產中介業務法施行細則》

第十五條第二款的規定，作出本批示。

一、核准房屋局的公務人員在執行第16/2012號法律《房地

產中介業務法》所規定的監察職務時使用的專用工作證式樣，有

關式樣載於作為本批示組成部分的附件。

二、工作證為白色，尺寸為85毫米 x 54毫米，並印有房屋局標

誌，以及“房屋局”及“房地產中介業務監察”的字樣。

三、除持有人的照片外，工作證還載有編號、姓名、職級、房

屋局局長的簽署、發出日期及有關使用工作證的資料。

四、需更新工作證的身份資料時，應將工作證更換。




