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二）取消使用經第108/2020號保安司司長批示許可安裝於
北安大馬路及望德聖母灣大馬路的2台錄像監視系統攝影機（編
號：TF018及TI019）；
三）於下列公共地方（附表）安裝及使用合共3台錄像監視系
統攝影機。
二、治安警察局為負責管理有關錄像監視系統的實體。
三、第一款三）項所指攝影機（編號：T D007A）的使用許可
期間與第55/2020號保安司司長批示所指的屆滿日一致，攝影機
（編號：TF018A及TI019A）的使用許可期間與第108/2020號保
安司司長批示所指的屆滿日一致；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。

2) O cancelamento da utilização de 2 câmaras de videovigilância instaladas na Estrada de Pac On e na Estrada da Baía de
Nossa Senhora da Esperança (n.os TF018 e TI019), cujas autorizações foram conferidas pelo Despacho do Secretário para a
Segurança n.º 108/2020;
3) A instalação e utilização de 3 câmaras de videovigilância
no espaço público mencionado em Anexo.
2. O CPSP é a entidade responsável pela gestão do referido
sistema de videovigilância.
3. O prazo da autorização da câmara de videovigilância
(n.º TD007A), referida na alínea 3) do n.º 1, coincide com o
prazo constante do Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 55/2020 e o prazo da autorização das câmaras de videovigilância (n.os TF018A e TI019A), referidas na mesma alínea,
coincide com o prazo constante do Despacho do Secretário
para a Segurança n.º 108/2020, podendo este ser renovado mediante comprovação da manutenção dos fundamentos invocados para a sua concessão.
4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零二一年八月二十四日

24 de Agosto de 2021.
保安司司長

黃少澤

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

––––––––––

附表：

Anexo:
Área de
vigilância

1.

TD007A

基馬拉斯大馬路

基馬拉斯大馬路

1

TD007A

Avenida de Gui- Avenida de Guimarães
marães

2.

TF018A

北安大馬路

北安大馬路

2

TF018A

Estrada de Pac On Estrada de Pac On

3

TI019A

Estrada da Baía Estrada da Baía
de Nossa Senho- de Nossa Senhora da Esperança ra da Esperança

TI019A

望德聖母灣大馬路

監察範圍

Localização

鏡頭編號

3.

安裝位置

N.º
N.º da câmara
sequencial

序號

望德聖母灣大馬路

–––––––

–––––––

二零二一年八月二十四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 47/2021 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，並根據經第2 /2 0 21號行政法規重新公佈的第
6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第
五條第一款（五）項、以及 經 第13/ 2 011號 行政法規修改的第

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 24 de Agosto
de 2021. — 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 47/2021
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 5) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos
serviços e entidades públicos), republicado pelo Regulamento
Administrativo n.º 2/2021, e do n.º 2 e da alínea 9) do n.º 4 do
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 33/2003 (Compo-
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33/20 03號行政法規《社會工作委員會的組成、架構及運作方
式》第二條第二款及第四款（九）項的規定，作出本批示。
一、委任澳門天主教美滿家庭協進會代表朱志強為社會工
作委員會委員，以替代原正選委員黃正為，直至被替代者的任期
屆滿為止。

sição, estrutura e modo de funcionamento do Conselho de Acção
Social), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 13/2011, a
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É designado Chu Chi Keong, representante do Movimento
Católico de Apoio à Família − Macau, como vogal do Conselho
de Acção Social, em substituição de Wong Ching Wai Alexander,
até ao termo do mandato do substituído.
2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte
ao da sua publicação.

二、本批示自公佈翌日起產生效力。
二零二一年八月十九日

19 de Agosto de 2021.
社會文化司司長

歐陽瑜

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

Despacho da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 48/2021

第 48/2021 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27/2016號行政法規《婦女及兒童事務委
員會》第四條第一款（九）項及第五條第一款的規定，作出本批
示。
一、委任澳門天主教美滿家庭協進會代表布佩賢及朱志強
為婦女及兒童事務委員會正選委員及候補委員，以分別替代原
正選委員黃正為及原候補委員布佩賢，直至被替代者的任期屆
滿為止。
二、本批示自公佈翌日起產生效力。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 9) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2016 (Conselho para os Assuntos
das Mulheres e Crianças), a Secretária para os Assuntos Sociais
e Cultura manda:
1. São designados como vogais efectivo e suplente do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças, Pou Pui In
e Chu Chi Keong, respectivamente, representantes do Movimento Católico de Apoio à Família – Macau, em substituição do
Wong Ching Wai Alexander e Pou Pui In, respectivamente, até
ao termo do mandato dos substituídos.
2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguinte
ao da sua publicação.

二零二一年八月十九日

19 de Agosto de 2021.
社會文化司司長

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

–––––––

–––––––

二零二一年八月二十日於社會文化司司長辦公室
辦公室主任

何鈺珊

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 20 de Agosto de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc
San.

廉 政 公 署

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

批 示 摘 錄

Extractos de despachos

摘錄自廉政專員於二零二一年八月十八日批示如下：
周惠眉及黃永珊——根據第4/2012號法律修改的第10/2000
號法律第十六條和第三十條，以及第3/2013號行政法規修改的
第3/2009號行政法規第三十條第一款及第三十二條第一款的規
定，自二零二一年十一月一日起，以定期委任方式續任為第一職
階特級技術員，為期一年。

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Corrupção, de 18 de Agosto de 2021:
Chao Wai Mei e Wong Weng San — renovadas as comissões
de serviço, pelo período de um ano, como técnicas especialistas, 1.º escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º
da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento
Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 1 de Novembro de 2021.

