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五、本批示完全採納個人資料保護辦公室的意見，錄像監視

活動必須遵守第2/2012號法律的規定，特別是遵守下列要件：

1）只允許使用固定的攝影機；

2）不允許採集及收錄聲音；

3）確保攝影機不攝錄或聚焦於私人地方；

4）按照第2/2012號法律第二十七條第一款的規定，保障查

閱權及刪除權的行使；

5）保存影像的期限為六十日，但第2/2012號法律第二十一

條第二款的規定除外。

六、第2/2012號法律第十一條第六款所指的期間為兩年，期

間結束後，可提出續期申請。為此，須核實提出的依據是否符合

作出許可的要求。

七、將本批示通知司法警察局。

八、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年十二月十九日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一三年十一月二十七日作出的批

示：

潘樹平警務總監（編號102861）——根據第9/2002號行政

法規第三條及第四條的規定，以及現行《澳門保安部隊軍事化人

員通則》第一百零五條第一款a）項、第一百零七條第一款，並維

持先前有關委任的依據，自二零一四年一月二十日起，以定期委

任方式續任為澳門保安部隊事務局局長，為期一年。

–––––––

二零一三年十二月十九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 294/2013 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七

5. O presente despacho acolhe na íntegra o parecer do 
GPDP, devendo a actividade de videovigilância ser desenvolvi-
da nos termos definidos pela Lei n.º 2/2012, observando, inter 
alia, as seguintes condições: 

1) Apenas se permite a utilização de câmaras fixas; 

2) Não é admitida a recolha e gravação de som; 

3) Assegurar que as câmaras não estão direccionadas de 
modo a captarem, gravarem imagens ou focarem locais priva-
dos;

4) Garantir os direitos de acesso e eliminação em conformi-
dade com o disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2012;

5) Conservar as imagens apenas por 60 dias, salvo o disposto 
no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2012.

6. O prazo a que se refere o n.º 6 do artigo 11.º da Lei n.º 2/2012, 
é de dois anos, findo o qual poderá haver novo pedido de reno-
vação, mediante comprovação da manutenção dos fundamentos 
invocados para a sua concessão. 

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

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

19 de Dezembro de 2013.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 27 de Novembro de 2013: 

Pun Su Peng, superintendente-geral n.º 102 861 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como director 
da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
nos termos dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 9/2002, conjugados com os artigos 105.º, n.º 1, alínea a), e 
107.º, n.º 1, do EMFSM, em vigor, a partir de 20 de Janeiro 
de 2014, por se manterem os fundamentos que prevaleceram 
à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 19 de Dezem-
bro de 2013. — 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 294/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
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條，以及經第29/2011號行政命令修改之第123/2009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“電訊盈科（澳門）有

限公司”簽訂為橫琴島澳門大學新校區供應及安裝統一通訊系

統的附註合同。

二零一三年十二月十二日

社會文化司司長 張裕

第 300/2013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七

條，連同經第29/2011號行政命令修改的第123/2009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文化局局長吳衛鳴或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“易潔清潔服務”簽訂

為文化局總部大樓及公共空間提供2014年1月1日至12月31日期

間清潔服務公證合同。

二零一三年十二月十二日

社會文化司司長 張裕

第 301/2013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七

條，連同經第29/2011號行政命令修改的第123/2009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文化局局長吳衛鳴或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門安全有限公司”

簽訂為文化局總部大樓提供2014年1月1日至12月31日期間保安

服務公證合同。

二零一三年十二月十二日

社會文化司司長 張裕

do n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 123/2009, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Wei 
Zhao, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no averbamento ao contrato relativo ao forne-
cimento e instalação do sistema unificado de comunicações no 
novo campus da Universidade de Macau na Ilha de Hengqin, a 
celebrar com a empresa «PCCW (Macau), Limitada».  

12 de Dezembro de 2013.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U. 

Despacho do Secretário para os Assuntos                                       
Sociais e Cultura n.º 300/2013

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Instituto Cultural, Ung 
Vai Meng, 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 limpeza no edifício do Instituto Cultural e locais públicos, 
durante o período de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 
2014, a celebrar com a empresa «Serviço Limpeza Easy Clean».

12 de Dezembro de 2013.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 301/2013

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Instituto Cultural, Ung Vai 
Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato de prestação de serviços de se-
gurança no edifício do Instituto Cultural, durante o período de 
1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014, a celebrar com 
a empresa « G4S Soluções de Segurança (Macau), Limitada».

12 de Dezembro de 2013.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.
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