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錄像監視攝影機：關閘海關站（3台）、外港海關站（23台）及內

港海關站（5台）；有關攝影機的確實安裝位置及目的，已按第

2/2012號法律第十一條第一款規定，載於卷宗並送交予個人資

料保護辦公室預先聽取其發表意見。

二、為適用第2/2012號法律第八條的規定，海關為負責管理

有關攝影機的實體。

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、將本批示通知海關。

二零一六年十月七日

保安司司長 黃少澤

第 172/2016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號行政法規第四條第二款及第七條，以

及第111/2014號行政命令第一款、第二款（三）項和第五款的規

定，作出本批示。

轉授一切所需權力予司法警察局局長周偉光或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與萬訊電腦科技有限

公司簽訂向司法警察局提供2017年資訊系統及軟硬件之系統保

養維護及技術支援服務之合同。

二零一六年十月十一日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一六年十月十二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

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一六年七月二十七日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第六條第一款、第二十四條第一款及

第二款的規定，黃惠芳在文化產業委員會擔任第一職階勤雜人

de 31 câmaras de videovigilância a instalar no Posto Alfande-
gário das Portas do Cerco (3), no Posto Alfandegário do Porto 
Exterior (23) e no Posto Alfandegário do Porto Interior (5), 
cuja localização exacta e finalidade são as constantes do pro-
cesso anteriormente submetido a parecer prévio do Gabinete 
para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), em cumprimento 
do previsto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012.

2. Para efeitos do artigo 8.º da Lei n.º 2/2012, os SA são a en-
tidade responsável pela gestão das câmaras referidas. 

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. Dê-se conhecimento do presente despacho aos SA.

7 de Outubro de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 172/2016

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 e do artigo 7.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999, e do n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem 
Executiva n.º 111/2014, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, Chau 
Wai Kuong, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços 
de manutenção e de assistência técnica sobre os sistemas in-
formáticos, e software e hardware 2017 para a mesma Polícia, 
a celebrar com a firma «Mega Tecnologia Informática Limita-
da».

11 de Outubro de 2016. 

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 12 de Outubro 
de 2016. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 27 de Julho de 2016:

Wong Wai Fong — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, 
no Conselho para as Indústrias Culturais, nos termos dos 
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