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章 

Cap.

節 

Gr.

條 

Art.     

款 

N.os                                  

項 

Alín.

名稱 

Designação

金額（澳門幣） 

Importância          

(em Patacas)

07 00 00 00 00 投資

Investimentos

07 09 00 00 00 運輸物料 **
Material de transporte **

1,100,000.00 

1,100,000.00 

總開支

Total das despesas
8,600,000.00 

**新登錄項目

Rubrica inscrita

Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de 
Macau, aos 20 de Maio de 2008. — A Presidente, Susana Chou.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 60/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
da alínea 6) do Anexo IV a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º 
do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2001, con
jugado com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 13/2000, bem como 
nos termos da alínea 1) do artigo 26.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 13/2006, o Secretário para a Segurança manda:

1. É aprovada a fórmula de classificação final para o processo 
de selecção no concurso de acesso à categoria de chefe da car
reia do Corpo de Guardas Prisionais, nos termos seguintes: 

CF =
S + (F x 2)

3

CF = Classificação final

S = Classificações obtidas a partir da aplicação dos métodos 
de selecção para o ingresso ao curso de formação de acesso à 
categoria de chefe

F = Classificação obtida no Curso de formação de acesso à 
categoria de chefe 

2. O presente despacho produz efeito a partir da data da sua 
publicação.

4 de Junho de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

二零零八年五月二十日於澳門特別行政區立法會　

主席 曹其真

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 60/2008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，並根據經第3/2001號行政法規修改的第6/1999號行

政法規第四條第二款所指的附件四第（六）項，連同第13/2000

號行政命令第一款以及第13/2006號行政法規第二十六條第一款

的規定，作出本批示。

一、核准獄警隊伍職程內警長職級的晉升開考甄選程序的

最後評分的計算公式，如下：

CF =
S +（F x 2）

3

CF = 總成績

S = 晉升警長開考各項甄選方法而得出的分數

F = 晉升警長職級培訓課程的得分

二、本批示自公佈之日起生效。

二零零八年六月四日

保安司司長 張國華 
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