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四、獲轉授權人自二零一六年四月二十日起在本轉授權範圍

內所作的行為，予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一六年四月二十五日

保安司司長 黃少澤

第 76/2016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，批准續期使用設於外港邊境站警司處錄

像監視攝影機的15支鏡頭（編號PE1001至PE1013及PE63至

PE64），以及設於海島警務廳氹仔警務警司處錄像監視攝影機

的3支鏡頭（編號A15、C1及C2）。

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。

二零一六年四月二十八日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一六年四月二十九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 49/2016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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第一款（九）項及第二款、第112/2014

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 20 de 
Abril de 2016.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

25 de Abril de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 76/2016

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 a renovação das licenças de funcionamento 
de 15 câmaras de videovigilância sitas no Comissariado do 
Posto Fronteiriço do Porto Exterior (câmaras n.os PE1001 
a PE1013, PE63 e PE64) e de 3 câmaras de videovigilância 
sitas no Comissariado Policial da Taipa do Departamento Po
licial das Ilhas (câmaras n.os A15, C1 e C2), com os funda men
tos 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 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. 

5. Dêse conhecimento do presente despacho ao CPSP.

28 de Abril de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 29 de Abril de 
2016. — 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 49/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto na alínea 9) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 5.º do Regula
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號行政命令第一款，以及第26/2013號行政法規《文化產業基

金》第三十條第一款的規定，作出本批示。

應文化產業基金一等高級技術員鄧仲元法學士的要求，自二

零一六年四月二十二日起終止其在該基金擔任專責公證員職務。

二零一六年五月三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 50/2016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，並根據經第6/2016號行政法規修改的四月六日第

11/98/M號法令《設立高等教育輔助辦公室》第三條，第15/2009

號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第二條第二款（二）

項、第四條及第五條，第26/20 09號行政法規《領導及主管人

員通則的補充規定》第二條第一款、第七條及第九條，以及第

112/2014號行政命令第一款的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任曾冠雄為高等教育輔助辦公室副

主任，自二零一六年五月十一日起，為期兩年。

二、是次委任所產生的負擔，由高等教育輔助辦公室的預算

承擔。

三、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一六年四月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

委任曾冠雄為高等教育輔助辦公室副主任一職的理由如

下：

——職位出缺；

——個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任高等教育輔

助辦公室副主任一職。

學歷：

——北京大學和國家行政學院合辦的公共管理碩士；

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências 
e funcionamento dos serviços e entidades públicos), no n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 112/2014 e no n.º 1 do artigo 30.º do Regu
lamento Administrativo n.º 26/2013 (Fundo das Indústrias Cul
turais), o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

Cessam, a pedido do licenciado em Direito, Tang Chong Un, 
técnico superior de 1.ª classe do Fundo das Indústrias Culturais, 
as suas funções de notário privativo deste Fundo, a partir do dia 
22 de Abril de 2016.

3 de Maio de 2016.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 50/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do DecretoLei n.º 11/98/M, de 6 de Abril, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2016 (cria o Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior), da alínea 2) do n.º 2 do artigo 
2.º e dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Funda
mentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), do n.º 1 
do artigo 2.º e dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Administra
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chang Kun Hong 
para exercer o cargo de coordenadoradjunto do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, pelo período de dois anos, a partir 
de 11 de Maio de 2016.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor
tados pelo orçamento do Gabinete de Apoio ao Ensino Supe
rior.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

27 de Abril de 2016.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chang Kun Hong, para o car
go de coordenadoradjunto do Gabinete de Apoio ao Ensino 
Superior.

— Vacatura do cargo;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de coordenadoradjunto do Gabinete de 
Apoio ao Ensino Superior, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae. 

Currículo académico:

— Mestrado em Administração Pública organizado pelo 
Instituto Nacional de Administração da República Popular da 
China em colaboração com a Universidade de Pequim;
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