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在其工作上，他具有良好的工作表現及公民意識。他是位

隨時候命，甚至肯犧牲個人時間，且毫無怨言的軍事化人員，

做事敏捷、盡忠職守，為提高所屬部隊的聲譽作出重大的貢

獻，現對上述警員作出公開嘉獎。

二零零九年八月十七日

保安司司長 張國華

第 109/2009號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第13/2000號行政命令所賦

予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局警員梁國健（編號210921），因他對履行

其義務時一直表現出富有責任感，從而肯定了他是一位具有卓

越工作素質的軍事化人員。

對各項交付的任務均以認真態度完成，警員梁國健（編號

210921），是位具高度義務感及守紀律、主動及專注的軍事化

人員，為其部隊提供優質的服務，值得以是次公開嘉獎表揚他

的貢獻。

二零零九年八月十七日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零九年八月十八日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批  示  摘  錄 

摘錄自行政長官於二零零九年七月二十二日作出的批示：

根據第14/1999號行政法規第十八條第一款及第二款的規

定，延長徵用房屋局編制人員，第一職階特級技術輔導員梁美

仙以同一職級及職階在本辦公室擔任技術—行政輔助人員，由

二零零九年九月二十六日起至十二月十九日止。

–––––––

二零零九年八月十四日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 譚俊榮

Caracterizando a sua vida profissional por exemplar conduta 
tanto funcional como cívica, demonstra este militarizado uma 
disponibilidade inteira para responder a todas as solicitações 
que lhe são dirigidas, mesmo que com sacrifício da sua vida pri-
vada, sem que, em caso algum, exiba qualquer sinal de agasta-
mento. A sua prontidão e sentido do dever constitui importante 
contributo para a dignificação da corporação a que pertence, o 
que faço através do presente louvor.

17 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 109/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o guarda n.º 210 921, Leong Kuok Kin, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, pela forma muito responsável 
como sempre se entregou ao cumprimento do seu dever, afir-
mando-se como um militarizado dotado de excelentes qualida-
des profissionais.

Sempre disponível e revelando conhecer na perfeição cada 
missão lhe é  atribuída, militarizado dotado de grande sentido 
do dever e de disciplina, voluntarioso e dedicado, é o guarda 
n.º 210 921, Leong Kuok Kin, pela elevada qualidade dos ser-
viços prestados à sua corporação, credor, por inteira justiça, de 
público reconhecimento, o que faço através do presente louvor.

17 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 18 de Agosto 
de 2009. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Extracto de despacho 

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 22 de Ju-
lho de 2009: 

Leong Mei Sin, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do qua-
dro de pessoal do Instituto de Habitação — prorrogada a re-
quisição, de 26 de Setembro a 19 de Dezembro de 2009, com 
referência à mesma categoria e escalão, para prestar apoio 
técnico-administrativo neste Gabinete, nos termos do artigo 
18.º, n.os 1 e 2, do Regulamento Administrativo n.º 14/1999. 

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 14 de Agosto de 2009. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam 
Chon Weng. 




