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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 83/2007

Usando da faculdade conferida pela alínea 5) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e
nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de
Agosto, o Chefe do Executivo manda:

1. É criado o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais,
adiante abreviadamente designado por GPDP, com a natureza
de equipa de projecto e com a duração previsível de 3 anos, even-
tualmente prorrogável.

2. O GPDP é a autoridade pública a que se refere a Lei n.º 8/2005,
exercendo as atribuições nela cometidas e responsabilizando-se
pela fiscalização e coordenação do cumprimento e execução da
referida lei, bem como pelo estabelecimento do regime de sigilo
adequado e fiscalização da sua execução.

3. O GPDP funciona de forma autónoma sob tutela do Chefe
do Executivo, devendo todos os serviços públicos administra-
tivos, bem como as entidades públicas e privadas prestar toda a
colaboração que lhes for exigida.

4. O GPDP é dirigido por um coordenador, coadjuvado por
um coordenador-adjunto, nomeados por despacho do Chefe do
Executivo em regime de comissão de serviço.

5. Os cargos de coordenador e de coordenador-adjunto po-
dem ser exercidos em acumulação de funções.

6. A remuneração do coordenador e do coordenador-adjunto
é fixada pelo Chefe do Executivo.

7. O GPDP é integrado pelo pessoal que se revele necessário
à prossecução dos seus objectivos, o qual pode ser requisitado
ou destacado dos serviços a que esteja vinculado, podendo, ainda,
ser contratado nas formas previstas no artigo 21.º do Estatuto
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, ou ad-
mitido por contrato de tarefa ou contrato individual de trabalho,
sob proposta do coordenador.

8. Os encargos decorrentes da instalação e funcionamento do
GPDP são suportados pelas dotações para o efeito inscritas no
Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, bem
como, na medida do necessário, pelas dotações que a Direcção
dos Serviços de Finanças mobilize para o efeito.

9. O GPDP submete anualmente à tutela uma proposta de
orçamento adequada à prossecução das suas actividades, por for-
ma a que a mesma possa ser considerada no Orçamento da Re-
gião Administrativa Especial de Macau.

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

7 de Março de 2007.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

澳 門 特 別 行 政 區

第83/2007號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項

賦予的職權，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第十條的規

定，作出本批示。

一、設立具項目組性質的個人資料保護辦公室，存續期三

年，可續期。

二、個人資料保護辦公室為第8/2005號法律所指之公共當局

並行使該法律所賦予的職權，負責監察、協調對該法律的遵守和

執行，以及訂定保密的相關制度、監察其執行。

三、個人資料保護辦公室在行政長官監督下獨立運作，各公

共行政部門、公共及私人實體有義務向該辦公室提供其所需的合

作。

四、個人資料保護辦公室由一名主任領導及一名副主任輔

助，均由行政長官透過批示以定期委任的方式委任。

五、主任及副主任的職務得以兼任方式擔任。

六、主任及副主任的報酬由行政長官訂定。

七、個人資料保護辦公室由執行其目標所需人員組成；經主

任建議，可透過向所屬部門以徵用或派駐方式、按照《澳門公共

行政工作人員通則》第二十一條所定方式、透過包工合同或個人

勞動合同方式任用所需人員。

八、個人資料保護辦公室的設置及運作所引致的負擔，由澳

門特別行政區預算所登錄的撥款支付，以及於必要時由財政局為

此而調動的撥款支付。

九、個人資料保護辦公室應每年向監督實體提交開展其工作

所需的預算提案，以便將之納入澳門特別行政區預算內。

十、本批示自公佈翌日起生效。

二零零七年三月七日

行政長官 何厚鏵

印 務 局
Imprensa Oficial
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