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二、治安警察局為負責管理有關錄像監視系統的實體。

三、第一款二）項所指攝影機的使用許可期間與第111/2018

號保安司司長批示所指之屆滿日一致，可續期，為此須核實作出

許可的依據是否仍然維持。

四、本批示於公佈翌日生效。

五、將本批示通知治安警察局。

二零一九年十一月十九日

保安司司長 黃少澤

––––––––––

附表：

序號 鏡頭編號 安裝位置 監察範圍

1. Q002A 慕拉士大馬路 黑沙環第五街，慕拉士大馬路

2. W001A 慕拉士大馬路 慕拉士大馬路，高利亞海軍上

將大馬路

–––––––

二零一九年十一月十九日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 183/2019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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，以及第112/2014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宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“陳榮記傢俱有限

公司”簽訂為澳門大學W31及W32住宿式書院供應及安裝家具

及其他設備——採購項目清單（二）的合同。

二零一九年十一月十五日

社會文化司司長 譚俊榮

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

3. O prazo da autorização referido na alínea 2 do ponto 1. 
coincide com o prazo constante do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 111/2018, podendo este ser renovado me-
diante comprovação da manutenção dos fundamentos invoca-
dos para a sua concessão. 

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

5. Dê-se conhecimento do presente despacho ao CPSP.

19 de Novembro de 2019.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

Anexo:

N.º
sequencial

N.º da
câmara

Localização Área de vigilância

1. Q002A Avenida de Vences-
lau de Morais

Rua Cinco do Bair-
ro da Areia Preta, 
Avenida de Vences-
lau de Morais

2. W001A Avenida de Vences-
lau de Morais

Avenida de Vences-
lau de Morais, Ave-
nida do Almirante 
Magalhães Correia

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 19 de Novem-
bro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 183/2019

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), conjugados 
com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Socie-
dade de Mobiliários Chan Weng Kei, Limitada», relativo ao 
fornecimento e instalação de mobiliário e outros equipamentos 
para os Colégios Residenciais W31 e W32 da Universidade de 
Macau — Lista de Aquisição II.

15 de Novembro de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.


