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部門在有需要時，可根據第8/2005號法律《個人資料保護法》的
規定，採取包括資料互聯在內的任何方式，與其他擁有執行本行
政法規所需資料的公共或私人實體進行利害關係人的個人資料
的提供、互換、確認及使用。
二、為適用第8/2005號法律第四條第一款（五）項的規定，上

DSAL e outros serviços públicos relacionados podem, nos termos do disposto na Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados
Pessoais), recorrer, quando se julgue necessário, a qualquer
meio, incluindo a interconexão de dados para fornecer, trocar,
confirmar e utilizar os dados pessoais dos interessados com
outras entidades públicas ou privadas que possuam dados
necessários à execução do presente regulamento administrativo.
2. Para efeitos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 8/2005, as entidades previstas no número anterior
são entidades responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais.

款規定的實體均為負責處理個人資料的實體。

第十二條
Artigo 12.º

公款的退回

Reposição de dinheiros públicos
一、不當支付或返還的款項須退回庫房。

1. As quantias que sejam indevidamente pagas ou devolvidas
são repostas aos cofres do Tesouro.

二、上款所指退回款項的時效期間，按照現行法律有關公共
2. A reposição das quantias referida no número anterior
prescreve nos termos gerais da legislação em vigor relativa aos
orçamentos dos serviços e organismos do sector público administrativo.

行政領域的部門及機構預算的一般規定處理。

第十三條
負擔

Artigo 13.º
Encargos

發放本行政法規規定的援助款項所引致的負擔，由登錄在

Os encargos decorrentes da atribuição do apoio pecuniário
previsto no presente regulamento administrativo são suportados pelas verbas inscritas no Orçamento da RAEM.

澳門特別行政區預算的款項承擔。

第十四條
Artigo 14.º

生效及效力

Entrada em vigor e efeitos
一、本行政法規自公佈翌日起生效。
二、本行政法規的效力於二零二二年十二月三十一日終止。

1. O presente regulamento administrativo entra em vigor no
dia seguinte ao da sua publicação.
2. O presente regulamento administrativo cessa a produção
dos seus efeitos em 31 de Dezembro de 2022.

二零二一年十一月十日制定。

Aprovado em 10 de Novembro de 2021.
命令公佈。

Publique-se.
行政長官

賀一誠

第 50/2021 號行政命令
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項
規定的職權，並按照五月十四日第3/90/M號法律《公共工程及公
共服務批給制度的基礎》第二十三條及八月十一日第85/84/M號
法令《澳門公共行政組織結構大綱》第三條的規定，發佈本行政
命令。

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Ordem Executiva n.º 50/2021
Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau
e nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 3/90/M, de 14 de Maio
(Bases do regime das concessões de obras públicas e serviços
públicos) e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de
Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a
presente ordem executiva:

N.º 46 — 15-11-2021

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

第一條

Artigo 1.º

授權

Delegação de poderes

授予運輸工務司司長羅立文一切所需權力，以便以立約人
身份，代表澳門特別行政區與澳門基本電視頻道股份有限公司
簽署有關基本電視頻道接收的支援服務批給公證合同的補充合
同的公證合同。
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São delegados no Secretário para os Transportes e Obras
Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, todos os poderes
necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, na qualidade de outorgante, na escritura pública
do contrato adicional ao Contrato de Concessão do Serviço
de Assistência na Recepção de Canais de Televisão Básicos, a
celebrar entre a Região Administrativa Especial de Macau e a
Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.

第二條
生效

Artigo 2.º
Entrada em vigor

本行政命令自公佈日起生效。
A presente ordem executiva entra em vigor no dia da sua
publicação.

二零二一年十一月八日

8 de Novembro de 2021.
命令公佈。

Publique-se.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 175/2021

第 175/2021 號行政長官批示
鑒於個人資料保護辦公室仍須執行第83/2007號行政長官批
示賦予的職責，故須將該項目組的運作期延長兩年。
基於此；
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行政組織結
構大綱》第十條的規定，作出本批示。
將 個人資 料保護辦公室的存續期延長 至二零二四年三月
十二日。

Considerando que o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais necessita de exercer as atribuições que resultam dos objectivos previstos no Despacho do Chefe do Executivo n.º 83/2007,
é aconselhável que seja prorrogado por dois anos o prazo para o
funcionamento desta equipa de projecto.
Nestes termos;
Usando da faculdade conferida pelo 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 (Bases
gerais da estrutura orgânica da Administração Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda:
A duração do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
é prorrogada até 12 de Março de 2024.

二零二一年十一月八日

8 de Novembro de 2021.
行政長官

賀一誠

第 176/2021 號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的
規定，作出本批示。
一、經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零二二年一

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 176/2021
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, o Chefe do Executivo manda:
1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,

