
N.º 39 — 23-9-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13577

因達到擔任公職的最高年齡限制，其在政府總部輔助部門擔任

第七職階勤雜人員的不具期限的行政任用合同於同日失效。

–––––––

二零二零年九月十七日於行政長官辦公室

辦公室代主任 梁敏蕊

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零二零年八月二十四日作出的批

示：

黃翰寧——根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的

基本規定》第五條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員通

則的補充規定》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號法律第九條第一款及第二款及第十五條第

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，自二零二零年九月

二十九日起續期一年。

–––––––

二零二零年九月十六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 辜美玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 132/2020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，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8/2020號行政命令，以及第2/2012

號法律《公共地方錄像監視法律制度》第八條、第十一條第一

款、第四款及第六款的規定，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、經考慮治安警察局提出的申請及依據後，批准如下：

一）於出入境管制廳海空管制處外港碼頭出入境事務站安

裝及使用4台錄像監視系統攝影機；

atingir o limite de idade para o exercício de funções públicas, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, na 
redacção vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos).

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Setembro de 
2020. — A Chefe do Gabinete, substituta, Leong Man Ioi.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 24 de Agosto de 2020:

Wong Hon Neng — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como presidente da Comissão Executiva 
do Conselho de Consumidores, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia), 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatu-
to do pessoal de direcção e chefia) e dos n.os 1 e 2 do artigo 
9.º e do n.º 1 do artigo 15.º 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 2020, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 
de Setembro de 2020. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 132/2020

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), da Ordem Executiva n.º 8/2020, do artigo 
8.º e dos n.os 1, 4 e 6 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012 (Regime 
jurídico da videovigilância em espaços públicos) e ouvido o 
parecer vinculativo do Gabinete para a Protecção de Dados 
Pessoais, o Secretário para a Segurança manda:

1. Considerando os fundamentos de que se prevalecem os 
respectivos pedidos, apresentados pelo Corpo de Polícia de Se-
gurança Pública (CPSP), autorizo:

1) A instalação e utilização de 4 câmaras de videovigilância 
no Posto de Migração do Terminal Marítimo do Porto Exterior 
da Divisão de Controlo Fronteiriço Marítimo e Aéreo do De-
partamento de Controlo Fronteiriço; 
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二）於出入境管制廳海空管制處內港及遊艇碼頭出入境事

務站安裝及使用33台錄像監視系統攝影機。

二、治安警察局為負責管理有關錄像監視系統的實體。

三、第一款一）項所指攝影機的使用許可期間與第196/2019

號保安司司長批示所指的屆滿日一致，第一款二）項所指攝影機

的使用許可期間與第29/2020號保安司司長批示所指的屆滿日一

致；可續期，為此須核實作出許可的依據是否仍然維持。

四、本批示於公佈翌日生效。

五、將本批示通知治安警察局。

二零二零年九月十一日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零二零年九月十四日於保安司司長辦公室

辦公室代主任 曾翔

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 77/2020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》第五條第二款和第七條，以及第183/2019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宋永華，以便作出下

列行為：

（一）代表澳門特別行政區作為簽署人，與“博科科學儀器

有限公司”簽訂為澳門大學應用物理及材料工程研究院供應及

安裝綠色能源測試平台及納米材料表徵系統——採購項目清單

（一）的合同；

（二）執行上項所指的合同，但關於單方解除合同及協定解

除合同除外。

二零二零年九月十一日

社會文化司司長 歐陽瑜

2) A instalação e utilização de 33 câmaras de videovigilância 
no Posto de Migração do Terminal Marítimo do Porto Interior 
e de Iates da Divisão de Controlo Fronteiriço Marítimo e 
Aéreo do Departamento de Controlo Fronteiriço.

2. O CPSP é a entidade responsável pela gestão do referido 
sistema de videovigilância.

3. O prazo da autorização das câmaras de videovigilância 
referidas na alínea 1) do ponto 1. coincide com o prazo constante 
do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 196/2019 e o 
prazo da autorização das câmaras de videovigilância referidas 
na alínea 2) do ponto 1. coincide com o prazo constante do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 29/2020, podendo 
estes serem renovados mediante comprovação da manutenção 
dos fundamentos invocados para as suas concessões.

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

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

11 de Setembro de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 14 de Setembro 
de 2020. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chang Cheong.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 77/2020

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 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 
com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguintes 
actos:

(1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia de 
Científica Instrumento Pok Fo, Limitada», relativo ao forneci-
mento e instalação da plataforma de ensaio de energia verde e 
do sistema de caracterização de nanomateriais para o Instituto 
de Física Aplicada e Engenharia de Materiais da Universidade 
de Macau — Lista de aquisição I;

(2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

11 de Setembro de 2020.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.


