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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 28 de Agos-
to de 2017:

Lee Tung Yiu, assistente técnica administrativa especialista, 
3.º escalão, única classificada no concurso a que se refere 
a lista classificativa inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 32/2017, II Série, de 9 de Agosto — nomeada, definitiva-
mente, assistente técnica administrativa especialista prin-
cipal, 1.º escalão, da carreira de assistente técnico adminis-
trativo, na área de apoio técnico-administrativo, do quadro 
do pessoal dos Serviços de Apoio da Sede do Governo, nos 
termos dos artigos 5.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 4/2017, e 14.º, 
n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, em conjugação com o ar-
tigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 31 de Agosto de 2017. 
— A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 17 de 
Agosto de 2017:

Wong Hon Neng — renovada a comissão de serviço, pelo 
perío do de um ano, como presidente da Comissão Exe-
cutiva do Conselho de Consumidores, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, e 9.º e 15.º, n.º 1, da Lei n.º 4/95/M, de 
12 de Junho, alterada pela Lei n.º 1/98/M, de 1 de Junho, 
a partir de 29 de Setembro de 2017, por possuir capacida-
de de gestão e experiência profissional adequadas para o 
exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 28 
de Agosto de 2017. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 135/2017

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 públicos), do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 111/2014, 
dos artigos 8.º e 11.º da Lei n.º 2/2012 (Regime jurídico da 

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官二零一七年八月二十八日批示：

根據第 4 / 2 0 17號法律第五條第一款及第二款，現行第

14/2009號法律第十四條第一款（一）項，並配合現行《澳門公共

行政工作人員通則》第二十二條第八款a）項的規定，二零一七年

八月九日第三十二期《澳門特別行政區公報》第二組公佈的成

績名單中之唯一合格投考人第三職階特級行政技術助理員李東

瑤，獲確定委任為政府總部輔助部門人員編制行政技術助理員

職程（行政技術輔助範疇）第一職階首席特級行政技術助理員。

–––––––

二零一七年八月三十一日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一七年八月十七日作出的批示：

黃翰寧──根據第15/2009號法律第五條、第26/2009號行

政法規第八條及經六月一日第1/98/M號法律修訂的六月十二日

第4/95/M號法律第九條及第十五條第一款的規定，因具備合適

的管理能力及專業經驗履行職務，其擔任消費者委員會執行委

員會主席的定期委任，自二零一七年九月二十九日起續期一年。

–––––––

二零一七年八月二十八日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 135/2017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《公共地方錄像監視法律制度》第八條以及
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十一條的規定，且經聽取個人資料保護辦公室具約束力的意見

後，作出本批示。

一、批准經第185/2015號保安司司長批示許可安裝於司法警

察局路氹分局的3支鏡頭（3206、3207及3334）續期。

二、司法警察局為負責處理上述錄像監視系統所收集資料

的實體。

三、許可期間為兩年，自第一款所指批示的許可期間屆滿日

起計算。可續期，為此須核實作出許可的依據是否仍然維持。

四、將本批示通知司法警察局。

二零一七年八月二十八日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一七年八月二十八日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

根據第3/2013號行政法規修改的第3/2009號行政法規第

二十六條，以及根據第426/2009號行政長官批示重新公佈的經第

28/2009號行政法規修改之第6/2006號行政法規第四十一條第

三款及四十三條的規定，茲公佈經由廉政專員於二零一七年八月

十一日所核准之廉政公署二零一七年度本身預算第二次之修改：

videovigilância em espaços públicos), e ouvido o parecer vin-
culativo do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, o 
Secretário para a Segurança manda:

1. Autorizo a renovação das licenças de funcionamento de 3 
câmaras de videovigilância sitas na Delegação da Polícia Judici-
ária no COTAI (3206, 3207 e 3334), autorizadas anteriormente 
pelo Despacho do Secretário para a Segurança n.º 185/2015.

2. A entidade responsável pelo tratamento dos dados reco-
lhidos pelos referidos sistemas de videovigilância é a PJ.

3. A autorização a que se refere o presente despacho produz 
efeitos pelo período de dois anos, iniciando-se a respectiva 
contagem no termo da autorização concedida ao abrigo do des-
pacho referido em n.º 1, renováveis, mediante comprovação da 
manutenção dos fundamentos invocados para a sua concessão;

4. Dê-se conhecimento do presente despacho à PJ.

28 de Agosto de 2017. 

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 28 de Agosto 
de 2017. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Nos termos do artigo 26.º do Regulamento Administrativo 
n.º 3/2009, na redacção do Regulamento Administrativo 
n.º 3/2013, conjugado com os artigos 41.º, n.º 3, e 43.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/2006, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 28/2009, republicado pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 426/2009, publica-se a 
2.a alteração orçamental ao orçamento privativo do Comis-
sariado contra a Corrupção para o ano económico de 2017, 
autorizada por despacho do Ex.mo Senhor Comissário, de 11 
de Agosto de 2017: 

二零一七年度第二次預算修改

2.ª alteração orçamental do ano 2017

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

經濟分類

Classificação económica
追加/登錄

Reforço/Inscrição

註銷

Anulação
編號 Código

開支名稱

Designação das despesas章

Cap.

組

Gr.

條

Art.

款

N.º

項

Alín.

02 00 00 00 00 資產及勞務

Bens e serviços




