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第 72/2008號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局一等刑事偵查員梁國豪先生，自一九九七年投

身司法警察局，現任職於情報處技術支援中心。梁國豪先生在

執行職務期間，工作態度認真、負責，忘我投入，以高水平的

專業素質完成了各項工作任務，有效地履行了法律賦予的職

責。

司法警察局情報處技術支援中心的職責，是利用各種技術

支援該局各偵查單位去預防及調查犯罪。梁國豪先生在工作中

刻苦努力，一絲不苟，參與並能成功偵破了包括黑社會犯罪、

綁架、毒品、外圍波等各式各樣的特大及嚴重案件，為維護澳

門社會的安定、保護市民的生命財產安全作出了突出的貢獻。

基於此，按照六月十二日第5/2006號法律第十八條第一款

及第二款第一項的規定，經司法警察局局長建議，現特向一等

刑事偵查員梁國豪先生頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法

警察局首席刑事偵查員之效力而減少一年服務時間的時限，以

資鼓勵。

二零零八年六月二十三日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零八年六月二十五日於保安司司長辦公室

辦公室代主任  沈頌年

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零零八年五月九日作出的批示：

李廣枝——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十七條及第二十八條的規定，以散位合同方式聘用其在旅遊

發展輔助委員會擔任第一職階二等技術輔導員，為期六個月，

由二零零八年六月九日起生效。

–––––––

二零零八年六月二十六日於社會文化司司長辦公室

 辦公室主任 譚俊榮

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 72/2008

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal de 1.ª classe, Leong Kuok Hou, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 1997, encontra
se actualmente ao serviço do Núcleo de Apoio Técnico da 
Divisão de Informações desta Polícia. Este investigador, no 
exercício das suas funções, tem revelado sentido de seriedade, 
responsabilidade e abnegação. Ele concluiu, com um alto nível 
profissional, as diversas tarefas que lhe foram confiadas, execu
tando com eficácia as atribuições conferidas por lei.

O Núcleo de Apoio Técnico da Divisão de Informações desta 
Polícia tem como atribuições prestar apoio às subunidades de 
investigação desta Polícia no âmbito da prevenção e investiga
ção criminal, utilizando diversas técnicas. Leong Kuok Hou, no 
desenvolvimento do seu trabalho, manifestou forte empenho e 
escrupulosidade. Este investigador participou na resolução de 
vários casos mediáticos e graves, inclusivamente, crimes de asso
ciação ou sociedade secreta, rapto, crimes relacionados com es
tupefacientes e apostas ilegais em jogos de futebol entre outros. 
Dando, deste modo, um contributo significativo para assegurar 
a estabilidade social de Macau, bem como garantir a segurança 
física e patrimonial da sua população. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, de 12 de Junho, e sob pro
posta do director da Polícia Judiciária, atribuo a Leong Kuok 
Hou a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de 
um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à categoria 
de investigador criminal principal, para servir de estímulo. 

23  de Junho de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 25 de Junho de 
2008. — O Chefe do Gabinete, substituto, Sam Chong Nin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 9 de Maio de 2008:

Lei Kuong Chi — admitido por assalariamento, pelo período de 
seis meses, como adjuntotécnico de 2.ª classe, 1.º escalão, na 
Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Turístico, nos ter
mos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, em vigor, a partir de 9 
de  Junho de 2008.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, aos 
26 de Junho de 2008. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon 
Weng.




