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第 55/2022號保安司司長批示
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D063

1

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 23 de Março de 2022: 

Xu Xu — alterado o seu contrato administrativo de provimen-
to para contrato administrativo de provimento de longa du-
ração, pelo período de três anos, com referência à categoria 
de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, neste Gabinete, 
nos termos da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º e do 
artigo 27.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), a partir de 2 de Fevereiro de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 30 de Março de 2022:

Lao Ka — alterado o seu contrato administrativo de provimen-
to para contrato administrativo de provimento de longa du-
ração, pelo período de três anos, com referência à categoria 
de técnico superior principal, 1.º escalão, neste Gabinete, 
nos termos da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º e do 
artigo 27.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), a partir de 23 de Março de 
2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 12 
de Maio de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 55/2022

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) O cancelamento da utilização de 1 câmara de videovigi-
lância (n.º D063) instalada no Terminal Marítimo de Passagei-
ros do Porto Exterior no Largo do Terminal Marítimo, cuja 
autorização foi conferida pelo Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 128/2020; 

2) A instalação e utilização de 1 câmara de videovigilância 
no espaço público mencionado em Anexo.

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

序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

1. D063A

嘉 獎

20/2021

182/2019

1988 2009

2014 2018 2

3. O prazo da autorização da câmara de videovigilân-
cia (n.º D063A) referida na alínea 2) do ponto 1 coincide com 
o prazo constante do Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 128/2020 e, podendo este ser renovado 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.

16 de Maio de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

Anexo: 

N.º
sequencial

N.º da 
câmara

Localização
Área de 

vigilância

1. D063A

Terraço do Edi f íc io do 
Terminal Marítimo de Pas-
sageiros do Porto Exterior 
no Largo do Terminal Ma-
rítimo 

L a rgo do 
Ter m ina l 
Marítimo

Louvor

Usando da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 20/2021, o Secretário para a Segurança do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, louva o subdirec-
tor da Polícia Judiciária, Chan Kin Hong. 

O subdirector Chan Kin Hong, ingressou na Directoria da 
Polícia Judiciária em 1988, desempenhando sucessivamente, 
a partir de 2009, o cargo de chefe da Divisão de Investigação 
de Crimes Económicos, chefe da Divisão de Investigação de 
Crimes Informáticos, chefe da Divisão de Investigação de 
Crimes relacionados com o Jogo e chefe do Departamento de 
Investigação de Crimes relacionados com o Jogo e Económicos 
no ano 2014. Desde 2 de Fevereiro de 2018, até à presente data, 
assumiu o cargo de subdirector da Polícia Judiciária. Acumu-
lou, igualmente, as funções de porta-voz desta Polícia durante 
um longo período de tempo. Foram-lhe concedidas 5 menções 
de mérito excepcional, sendo as suas capacidades de trabalho 
reconhecidas.

O subdirector tem vindo a exercer as suas funções com pon-
deração e elevada capacidade de coordenação, tendo coordena-
do, de forma excelente, os seus subordinados no cumprimento 
das atribuições legais e na implementação estável e segura dos 
planos de acções governativas, determinados superiormente, e 
das operações policiais, empenhando-se, nos últimos anos, na 
concretização plena dos trabalhos policiais orientados pelos 
três novos conceitos de policiamento, focando-se na melhoria 
efectiva dos diferentes mecanismos que visam aumentar a 
capacidade de resposta aos crimes graves, de investigação de 
novos tipos de crimes e de crimes com recurso à tecnologia, 


