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第 112/2007號保安司司長批示 

澳門特別行政區保安司司長根據第6/1999號行政法規第四

條所賦予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局副警長編號120921，陳明明，因他自履行

警務人員職責以來，一直表現出色。

副警長編號120921，陳明明，克盡己職，專心致志投入工

作並表現出敬業樂業的精神。值得強調的是，為確保澳門特別

行政區建制正常運作及社會安寧作出了重大貢獻，當中在保護

重要人物及設施組的工作表現尤其突顯其個人才能。 

他在工作中所發揮的專業素質及傑出的辦事能力，為警隊

樹立榜樣，完全有資格勝任更高級的工作。 

綜上所述，因工作表現突出及出類拔萃，現藉此公開嘉獎

副警長編號120921，陳明明。

二零零七年十二月二十六日 

保安司司長 張國華

–––––––

二零零七年十二月二十六日於保安司司長辦公室

辦公室代主任 潘樹平

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批  示  摘  錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零七年十一月二十一日作出

的批示：

根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共

行政工作人員通則》第三十四條和十二月二十一日第86/89/M

號法令第二十二條的規定，徵用土地工務運輸局編制內第三職

階特級技術輔導員Irene Wong Martins在建設發展辦公室擔任

秘書職務，自二零零七年十一月九日起，為期一年。

–––––––

二零零七年十二月三十一日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東        

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 112/2007

Nos termos das competências executivas que lhe são conferi-
das pelo disposto no artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, o Secretário para a Segurança da Região Adminis-
trativa Especial de Macau:

Louva o subchefe n.º 120 921, Chan Meng Meng, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, porquanto, ao longo de toda a 
sua carreira vem demonstrando uma perfeita interpretação da 
missão que, na qualidade de agente policial, lhe está cometida.

Sempre orientado pelo princípio da prossecussão do interes-
se público, o subchefe n.º 120 921, Chan Meng Meng, vem pau-
tando a sua carreira pela estrita obediência aos deveres profis-
sionais, de onde se destacam a lealdade, o zelo e a prontidão, 
o que se afirma como fundamental para o bom desempenho 
das valências policiais a que tem dedicado o seu empenho, das 
quais se destaca a protecção de altas entidades e de instalações 
importantes, pelo especial relevo que a mesma tem para a tran-
quilidade pública e para a consolidação e funcionamento das 
instituições da Região Administrativa Especial de Macau.

Exemplar na coordenação das tarefas que lhe foram sendo 
cometidas o subchefe n.º 120 921, Chan Meng Meng, revela 
qualidades e capacidades bastantes para o desempenho de fun-
ções próprias de posto superior, sendo de elementar justiça que, 
pela forma como se vem distinguindo, se assinale a excelência 
da sua prestação como agente da autoridade, o que se faz atra-
vés deste público louvor.

26 de Dezembro de 2007.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 26 de Dezem-
bro de 2007. — O Chefe do Gabinete, substituto, Pun Su Peng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 21 de Novembro de 2007: 

Irene Wong Martins, adjunto-técnico especialista do quadro da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes — requisitada, pelo período de um ano, para exercer fun-
ções de secretariado no Gabinete para o Desenvolvimento 
das Infra-estruturas, nos termos dos artigos 34.º do ETAPM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, e 22.º do Decreto- 
-Lei n.º 86/89/M, ambos de 21 de Dezembro, a partir de 9 de 
Novembro de 2007.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 31 de Dezembro de 2007. — O Chefe do Gabinete, Wong 

Chan Tong.




