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批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零一五年五月八日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十六條第一款

及第三款的規定，李詠璇在本辦公室擔任第一職階一等技術員

之編制外合同，自二零一五年七月十日起續期兩年。

–––––––

二零一五年五月二十八日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 103/2015號保安司司長批示

保安司司長行使《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（政府部門及實體的組織、

職權與運作）第四條第二款、第111/2014號行政命令第一款，以

及第2/2012號法律第十一條的規定，作出本批示。

一、經考慮治安警察局按照第2/2012號法律第十一條第四

款規定提出的依據後，批准在出入境事務廳內港客運碼頭邊境

站的錄像監視系統增添四個鏡頭。

二、已遵從第2/2012號法律第十一條第一款關於事前聽取個

人資料保護辦公室意見的程序。

三、第2/2012號法律第十一條第六款所指的期間為兩年，可

續期。為此，須提出維持作出許可的具理由說明的依據。

四、本批示於公布翌日生效。

五、將本批示通知治安警察局。

二零一五年五月二十一日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一五年五月二十一日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 91/2015號社會文化司司長批示

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二款和第

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 8 de Maio de 2015:

Lei Weng Sun — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de dois anos, como técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, 
neste Gabinete, nos termos do artigo 26.º, n.os 1 e 3, do ETAPM, 
em vigor, a partir de 10 de Julho de 2015.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
28 de Maio de 2015. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 103/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicas), do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 111/2014 e 
do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012, o Secretário para a Segurança 
manda:

1. Autorizo o aumento de quatro câmaras ao sistema de 
videovigilância existente nas instalações do Serviço de Migração 
do Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo de Passageiros do 
Porto Interior, com os fundamentos apresentados pelo Corpo 
de Polícia de Segurança Pública (CPSP), nos termos do n.º 4 do 
artigo 11.º da Lei n.º 2/2012.

2. Foi cumprido o procedimento previsto no n.º 1 do artigo 
11.º da Lei n.º 2/2012, relativo ao parecer prévio do Gabinete 
para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP).

3. O prazo a que se refere o n.º 6 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012 é 
de dois anos, podendo este ser renovável, mediante comprovação 
da manutenção invocados para a sua concessão.

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

5. Dê-se conhecimento do presente despacho ao CPSP.

21 de Maio de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 21 de Maio de 
2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 91/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
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七條，以及第112/2014號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長趙偉或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“科達有限公司”簽訂

為澳門大學科技學院供應及安裝場發射掃描電子顯微鏡（F E-

SEM）和聚焦離子束（FIB）組合雙束系統的合同。

二零一五年五月二十二日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一五年五月二十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 黎英杰

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零一五年三月三十一日作出的批

示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，陳耀宗自二零一五年四月二日在民政總署擔任職務日起，自

動終止以編制外合同方式在運輸工務司司長辦公室擔任第二職

階顧問高級技術員之職務。

摘錄自運輸工務司司長於二零一五年五月五日作出的批示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十條第一款

（五）項、第十八條第一款、第二款、第十九條第十款，以及現行

《澳門公共行政工作人員通則》第三十四條的規定，徵用行政公

職局編制人員林子龍到本辦公室擔任第二職階二等翻譯員，為

期一年，自二零一五年五月十一日起生效。

–––––––

二零一五年五月二十八日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

廉 政 公 署

批  示  摘  錄

摘錄自廉政專員於二零一五年四月十六日批示如下：

施朗濤——應其本人要求，終止在廉政公署擔任第一職階

disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 
e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e ins-
talação de um Field Emission Scanning Electron Microscope 
(FE-SEM) e de um Focused Ion Beam (FIB) Combined Dual 
Beam System para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau, a celebrar com a «Four Star Compa-
nhia Limitada».

22 de Maio de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

–––––––
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 22 de Maio de 2015. — O Chefe do Gabinete, Lai Ieng Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 31 de Março de 2015:

Chan Io Chong — cessa, automaticamente, as funções de téc-
nico superior assessor, 2.º escalão, em regime de contrato 
além do quadro, neste Gabinete, nos termos do artigo 45.º 
do ETAPM, em vigor, a partir de 2 de Abril de 2015, data 
em que inicia funções no Instituto para os Assuntos Cívicos 
e Municipais.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 5 de Maio de 2015:

Daniel Delgado de Sousa, pessoal do quadro da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública — requisitado, 
pelo período de um ano, para desempenhar as funções de 
intérprete-tradutor de 2.ª classe, 2.º escalão, neste Gabinete, 
nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, alínea 5), 18.º, n.os 1 e 2, 
19.º, n.º 10, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, e 34.º do ETAPM, vigentes, a partir de 11 
de Maio de 2015.

–––––––
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-

cas, aos 28 de Maio de 2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 16 de Abril de 2015:

Arnaldo Jorge da Silva — cessa, a seu pedido, a comissão de 
serviço, como adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do 
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