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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 137/2021

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 públicas), da Ordem Executiva n.º 8/2020 e do arti-
go 8.º, 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 pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), 
autorizo a renovação da utilização de 3 câmaras de videovigi-
lância instaladas na sede da Unidade Especial de Polícia, cuja 
autorização foi conferida pelo Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 134/2019.

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

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.

19 de Novembro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Louvor

Usando da faculdade que lhe é conferida pelo n.º 1 da Or-
dem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 20/2021, o Secretário para a Segurança da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, louva o assessor do seu Gabinete, 
Dr. José Luciano Correia de Oliveira.

O Dr. José Luciano Correia de Oliveira tem desempenhado 
funções de assessor no Gabinete do Secretário para a Seguran-
ça desde há muitos anos, empenhando-se com dinamismo nos 
trabalhos relativos aos assuntos jurídicos, ao acompanhamento 
de processos e revisão de várias propostas de leis, para os quais 
contribuiu com o seu profundo conhecimento jurídico e vasta 
experiência profissional, qualidades que têm merecido plena-
mente o reconhecimento superior.

No desempenho das suas funções, o assessor José Luciano 
Correia de Oliveira manteve excelentes relações com os cole-
gas, revelou sempre um enorme respeito e dedicação, elevado 
sentido de lealdade e zelo, tendo cumprido com sucesso todas 
as tarefas que lhe foram superiormente atribuídas, resultando, 
deste modo, um contributo significativo para a boa implemen-
tação e concretização das políticas definidas para a área de 
governação da segurança.


