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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，兩年的期間自前一許可期間屆

滿日起計算。

五、將本批示通知治安警察局。

二零一五年六月十八日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一五年六月十八日於保安司司長辦公室

辦公室代主任 沈頌年

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 100/2015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172/20 08號行政長官批示修改的第

292/2003號行政長官批示第三款和第七款，以及第339/2014號

行政長官批示的規定，作出本批示。

一、委任Rafael Duarte Branco da Gama替代Leong, 

Maria Madalena，以兼任方式擔任澳門格蘭披治大賽車委員會

委員，任期至二零一六年十二月三十一日。

二、執行上款所指職務的每月報酬相當於澳門公共行政現行

薪俸表100點的百份之八十的薪俸。

三、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一五年六

月一日。

二零一五年六月一日

社會文化司司長 譚俊榮

第 103/2015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

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 compro
vação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua 
concessão.

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, contandose o prazo de dois anos desde o ter
mo da anterior autorização. 

5. Dêse conhecimento do presente despacho ao CPSP.

18 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 18 de Junho 
de 2015. — O Chefe do Gabinete, substituto, Sam Chong Nin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 100/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 3 e no n.º 7 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 292/2003, com as alterações introduzidas pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 172/2008, e no Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 339/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda: 

1. É nomeado Rafael Duarte Branco da Gama, em substituição 
de Leong, Maria Madalena, como membro da Comissão do 
Grande Prémio de Macau, até 31 de Dezembro de 2016, em 
regime de acumulação. 

2. O exercício destas funções é remunerado mensalmente 
pelo índice correspondente a 80% (oitenta por cento) do índice 
100 da tabela indiciária em vigor da Administração Pública de 
Macau.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e produz efeitos a partir do dia 1 de Junho de 
2015.

1 de Junho de 2015.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura 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 
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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“權豐建設工程有限公

司”簽訂為澳門大學供應及安裝室外內自行車泊車架項目的合

同。

二零一五年六月二十四日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一五年六月十九日作出的批

示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，並因具備合適的管理能力及專業經驗，黃竹君擔任旅

遊學院院長的定期委任，自二零一五年十一月一日起續期兩年。

–––––––

二零一五年六月二十四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五月八日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第

八條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零一五年六月

二十九日起，以定期委任方式續任張紹基為地圖繪製暨地籍局

局長，為期一年。

–––––––

二零一五年六月十八日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

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 instala
ção dos suportes de estacionamento para bicicletas, destinados 
ao uso em recinto coberto e ao ar livre, na Universidade de 
Macau, a celebrar com a empresa “權豐建設工程有限公司”.  

24 de Junho de 2015.

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 19 de Junho de 2015:

Vong Chuk Kwan — renovada a comissão de serviço, pelo pe
ríodo de dois anos, como presidente do Instituto de Forma
ção Turística, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Novembro 
de 2015.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 24 de Junho de 2015. — O Chefe do Gabinete, Lai Ieng 
Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans
portes e Obras Públicas, de 8 de Maio de 2015:

Cheong Sio Kei — renovada a comissão de serviço, pelo perío
do de um ano, como director dos Serviços de Cartografia e 
Cadastro, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por se mante
rem os fundamentos que prevaleceram à respectiva nomea
ção, a partir de 29 de Junho de 2015.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi
cas, aos 18 de Junho de 2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.


	A01) 12380-12385
	A02) 12386-12396
	A03) 12397-12414
	A04) 12415-12428

