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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 32/2023號保安司司長批示
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23/2021 氹

4

2) Che Weng Keong, representante da Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico e, como substituto, 
Chan Chou Weng;

3) Tong Ka Lok, representante do sector académico, dentro da 
área da ciência e tecnologia e, como substituto, Jiang Zhihong.

2. São designados membros da Comissão de Avaliação de 
Empresas de Actividades de Inovação Científica e Tecnológica, 
pelo período de dois anos:

1) Liem Tao, representante do Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau e, como substituto, Au 
Chi Vai;

2) Chui Sai Peng José, representante do sector industrial 
e comercial, dentro da área da ciência e tecnologia e, como 
substituto, Lei Chi Kin;

3) Leong Im Wa, representante do sector industrial e comer-
cial, dentro da área da ciência e tecnologia e, como substituto, 
Vong Chiok Va;

4) Wang Chunming, representante do sector académico, den-
tro da área da ciência e tecnologia e, como substituto, Jerome 
Yen.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril 
de 2023.

8 de Março de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 9 
de Março de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 32/2023

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 pedidos e respectivos fundamentos apre-
sentados pela Polícia Judiciária (PJ), autorizo a renovação da 
utilização de 4 câmaras de videovigilância instaladas nas duas 
salas de detenção, localizadas no 2.º andar do Edifício da De-
legação da PJ no COTAI, cuja autorização foi conferida pelo 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 23/2021.

2. A PJ é a entidade responsável pela gestão do referido sis-
tema de videovigilância.
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–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 13/2023號社會文化司司長批示
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第 14/2023號社會文化司司長批示
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68/2016

3. O prazo da autorização é de dois anos, contando-se o 
prazo desde o termo da anterior autorização, podendo este ser 
renovável mediante comprovação da manutenção dos funda-
mentos invocados para a sua concessão.

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

9 de Março de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 10 de Março 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 13/2023

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), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, 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 empresa «Siste-
mas Automáticos CSA (Macau) Limitada», relativo ao forne-
cimento e instalação da plataforma inteligente de simulação 
colaborativa ar-espaço-terra, baseada na internet das coisas 
e nos dados de satélite, para o Laboratório de Referência do 
Estado de Internet das Coisas para a Cidade Inteligente 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.

3 de Março de 2023.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 14/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 2 e 3 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2016, 
alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 38/2021 e 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 22/2023, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:


