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二零一八年十一月十四日於行政長官辦公室
辦公室主任

柯嵐

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 14 de Novembro de
2018. — A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO
E JUSTIÇA

第 21/ 2018 號行政法務司司長批示
行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（二）項
及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款
的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予民政總署管理委員會主席戴祖義或其
法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“中域辦公
傢俬貿易行”簽署《為氹仔濠珀三樓社會設施購買辦公室設備合
同》。

二零一八年十一月十二日

行政法務司司長

陳海帆

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 21/2018
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 2) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e
5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Administração e Justiça manda:
São subdelegados no presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José
Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, todos os
poderes necessários para representar a Região Administrativa
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de «Aquisição de equipamento de escritório para as instalações sociais sitas no 3.º andar do Edifício Nova Park, Taipa», a celebrar com
a «Mobilias Union».
12 de Novembro de 2018.
A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

–––––––

–––––––
二零一八年十一月十二日於行政法務司司長辦公室

辦公室代主任

張少雄

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos
12 de Novembro de 2018. — O Chefe do Gabinete, substituto,
Cheong Sio Hong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA
E FINANÇAS
經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室
第 79/2018 號經濟財政司司長批示
經刊登於二零一八年一月三十一日第五期《澳門特別行政區
公報》第二組的第21/2018號經濟財政司司長批示，撥予地球物
理暨氣象局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 79/2018
Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 21/2018, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 31 de
Janeiro, foi atribuído um fundo permanente à Direcção dos
Serviços Meteorológicos e Geofísicos e definida a composição
da respectiva comissão administrativa;
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基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員
會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；
在該局的建議下，並經聽取財政局意見；
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Considerando que um dos seus elementos deixou de exercer
funções naquela comissão, torna-se necessário actualizar a
composição da referida comissão administrativa;
Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
經第21/2018號經濟財政司司長批示撥予地球物理暨氣象局
的常設基金的行政委員會改由以下成員組成：
主席：代局長鄧耀民，當其出缺或因故不能視事時，由其合
法代任人代任；
委員：行政暨財政部主任區少玫，當其出缺或因故不能視事
時，由特級技術員黃華森代任；
委員：會計、財產暨總務科科長Da n iel E dua rdo Ma rç a l
Anok，當其出缺或因故不能視事時，由其合法代任人代任。
本批示由二零一八年九月二十日起生效。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com
a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a Economia
e Finanças manda:
A comissão administrativa do fundo permanente atribuída pelo
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 21/2018,
à Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, passará
a ter a seguinte composição:
Presidente: Tang Iu Man, director, substituto, dos Serviços e,
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
Vogal: Au Siu Mui, chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro e, nas suas faltas ou impedimentos, Vong Va Sam, técnico
especialista;
Vogal: Daniel Eduardo Marçal Anok, chefe da Secção de
Contabilidade, Património e Economato e, nas suas faltas ou
impedimentos, o seu substituto legal.
O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro
de 2018.

二零一八年十一月九日
經濟財政司司長

梁維特

9 de Novembro de 2018.
O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

–––––––

二零一八年十一月九日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任

丁雅勤

保 安 司 司 長 辦 公 室
第 177/2018 號保安司司長批示
保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予
的職權，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》第四條第二款、第111/2014號行政命令第一款、以及
第2/2012號法律《公共地方錄像監視法律制度》第八條以及第
十一條第一款、第四款及第六款的規定，且經聽取個人資料保護
辦公室具約束力的意見後，作出本批示。

一、批准於出入境事務廳外港邊境站警司處、海島警務廳氹
仔警務警司處及情報廳安裝及使用錄像監視系統攝影機，合共
11台。
二、治安警察局為負責管理有關錄像監視系統的實體。

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 9
de Novembro de 2018. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 177/2018
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 públicos), do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 111/2014,
do artigo 8.º e 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. Autorizo o pedido de instalação e utilização de 11 câmaras de videovigilância no Comissariado do Posto Fronteiriço
do Porto Exterior do Serviço de Migração, no Comissariado
Policial da Taipa do Departamento Policial das Ilhas e no Departamento de Informações.
2. O CPSP é a entidade responsável pela gestão das câmaras
referidas.

