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五、範圍A中：
5. Relativamente à área «A»:
（一）文字及字母為白色；
1) Os caracteres e as letras são impressos em cor branca;
（二）圖案以四色印刷，其解像度每吋至少為300點。
2) .O desenho é impresso a quatro cores e com a resolução mínima de 300 pontos por polegada.
六、範圍B中：
6. Relativamente à área «B»:
（一）底色為白色；
1) O fundo é branco;
（二）文字、字母及數字為100%黑色。

2) Os caracteres, as letras e os números são impressos em cor 100% preta.

2).Os caracteres, as letras e os números são impressos em cor 100% preta.
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第 24/2012 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，並根據九月十五日第39/97/M號法令第九條的
規定，發佈本行政命令。

第一條
許可
許可“威尼斯人澳門股份有限公司”（葡文名稱為
“Venetian Macau, S.A.”）以風險自負形式在名為“金沙城中
心娛樂場”的經營幸運博彩及其他方式博彩的地點經營四個兌
換櫃檯。

Ordem Executiva n.º 24/2012
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 9.º do Decreto-Lei n.º 39/97/M, de 15 de
Setembro, o Chefe do Executivo manda publicar a presente
ordem executiva:
Artigo 1.º
Autorização
A «Venetian Macau, S.A.», em chinês «威尼斯人澳門股份有
限公司», é autorizada a explorar, por sua conta e risco, quatro
balcões de câmbio instalados no local de exploração de jogos
de fortuna ou azar ou outros jogos, denominado «Casino Sands
Cotai Central».

第二條

Artigo 2.º

經營業務的範圍

Âmbito de exploração de actividades

“威尼斯人澳門股份有限公司”僅可在兌換櫃檯進行以下
交易：
（一）買賣外地的法定流通紙幣及硬幣；
（二）購買旅行支票。

A «Venetian Macau, S.A.» apenas pode efectuar nos balcões
de câmbio as seguintes operações:
1) Compra e venda de notas e moedas metálicas com curso
legal no exterior;
2) Compra de cheques de viagem.
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第三條

Artigo 3.º

經營業務的特別條款

Condições específicas de exploração das actividades

經營本行政命令所許可業務的特別條款由澳門金融管理局
訂定。
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As condições específicas de exploração das actividades autorizadas pela presente ordem executiva são fixadas pela Autoridade Monetária de Macau.

第四條

Artigo 4.º

生效

Entrada em vigor

本行政命令自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一二年
四月十一日。
二零一二年五月八日。

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 11 de
Abril de 2012.
8 de Maio de 2012.

命令公佈。

Publique-se.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Ordem Executiva n.º 25/2012

第 25/2012 號行政命令
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的
職權，發佈本行政命令。
授予運輸工務司司長劉仕堯一切所需權力，代表澳門特別
行政區簽署關於建設橫琴島澳門大學新校區項目用地的《國有
建設用地使用權租賃合同書》。
二零一二年五月九日。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva:
São delegados no Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io, todos os poderes necessários para representar
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante,
no contrato de arrendamento do terreno do Estado, sito na Ilha
de Hengqin, destinado à construção do novo campus da Universidade de Macau.
9 de Maio de 2012.

命令公佈。

Publique-se.
行政長官

崔世安

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室
第 76/2012 號社會文化司司長批示

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA
Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 76/2012

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四
條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第一款
（一）項及第二款、第123/2009號行政命令第一款，連同第
3/2012號法律《非高等教育私立學校教學人員制度框架》第
四十七條第三款及第五款的規定，作出本批示。

一、核准載於本批示附件一並作為本批示組成部分的專業
發展津貼發放規章。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 1) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 123/2009,
conjugados com os n.os 3 e 5 do artigo 47.º da Lei n.º 3/2012
(Quadro geral do pessoal docente das escolas particulares do
ensino não superior), o Secretário para os Assuntos Sociais e
Cultura manda:
1. É aprovado o Regulamento de concessão do subsídio para
o desenvolvimento profissional, constante do anexo I ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

