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零九年十月二十四日起續期一年。

摘錄自行政長官於二零零九年十一月三日作出的批示：

根據第16/2006號行政法規第二條第二款（一）項及第五條

第一款至第三款，以及第15/2009號法律第五條及第26/2009號

行政法規第八條的規定，劉婉婷擔任退休基金會行政管理委員

會主席的定期委任，自二零零九年十二月一日起續期一年。

摘錄自行政長官於二零零九年十一月四日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，Manuel Joaquim das Neves擔任博彩監察協調局局

長的定期委任，自二零零九年十一月二十六日起續期一年。

–––––––

二零零九年十二月十五日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 144/2009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：

治安警察局警務總長編號103791，萬德民，在其表現出色

的警務工作生涯臨近結束之際，本人對他予以嘉獎。

萬德民警務總長於一九七九年加入保安部隊，當時為副警

長的他不斷力求豐富其知識，曾經在不同的崗位上工作直至晉

升至現職級，再加上具一份優良的軍事文化，使他成為廣被推

崇的專業人員。

在回歸前及回歸後，他曾經指揮過治安警察局的重要附屬

單位，也曾經協助過保安範疇的最高負責人，最後當完成指揮

及領導課程後，擔任保安協調辦公室主任這個重要職務，而亦

以此作為其職業生涯的結束，並留下一份良好的工作實踐模式

及警務學說。警務總長萬德民在其擔任的所有職務上都為公共

利益作出貢獻，是位嚴守紀律的官員，其協調能力和領導素質

8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 24 
de Outubro de 2009.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de No-
vembro de 2009:

Lau Un Teng aliás Winnie Lau — renovada a comissão de ser-
viço, pelo período de um ano, como presidente do Conselho 
de Administração do Fundo de Pensões, nos termos dos ar-
tigos 2.º, n.º 2, alínea 1), e 5.º, n.os 1 a 3, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 16/2006, conjugado com os artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 1 de Dezembro de 2009.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 4 de No-
vembro de 2009:

Manuel Joaquim das Neves — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como director da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 26 de Novembro de 2009.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 15 de 
Dezembro de 2009. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 144/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, usando da competência que lhe 
advém da Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o intendente n.º 103 791, Diamantino José dos Santos, 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública pela excelência do 
desempenho na sua carreira policial cujo termo se aproxima.

Tendo ingressado nas forças de segurança no ano de 1979, 
como subchefe, o intendente Diamantino dos Santos fez um 
percurso pelos diversos escalões da hierarquia até chegar ao 
actual posto que se caracteriza pela vontade permanente de 
enriquecimento dos seus conhecimentos o que, aliado a uma 
notável guarnição cultural, fez dele um profissional de eleição.

Comandou importantes subunidades do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, assessorou o responsável máximo pela 
área de governação da segurança, quer antes, quer depois da 
transição de soberania e, finalmente, já dotado com o Curso de 
Direcção e Comando, assumiu as importantes funções de coor-
denador do Gabinete Coordenador de Segurança, cargo em que 
termina a sua carreira e de cujo exercício deixa um importante 
legado de boas práticas e de doutrina. Em todos os cargos de-
sempenhados soube o intendente Diamantino dos Santos hon-
rar os desígnios do interesse público, evidenciando-se como um 
oficial superior disciplinado e respeitado pelas suas qualidades 
de coordenação e de liderança sendo, ainda, o seu aprumo pes-
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深受敬重，再加上一份崇高的個人及專業品德，使他成為年輕

一輩的模範。

因此，本人透過是次嘉獎，公開肯定警務總長編號103791

萬德民在澳門保安部隊以致整體公共治安方面的顯著貢獻及卓

越表現。

二零零九年十二月九日

保安司司長 張國華

第 145/2009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：

嘉獎消防局副消防總監編號401811，化先打，因他在三十

多年的工作生涯期間一直以其個人和專業素質致力於公共服

務。

他自一九八一年加入消防局工作，盡忠職守地在不同層級

的崗位工作，一直以高度專業能力履行其義務並與同事相處融

洽，成為同事所肯定的一位專業人員。

在部隊內，曾參與預防、撲滅火災和處理其他事故的工

作，也曾服務於緊急救援這些責任重大的崗位，而且他為人正

直守紀，對社會貢獻良多。在他完成指揮及領導課程後，於

一九九九年三月份擔任消防局副局長的職務，而他的工作表現

更成為值得學習的模範。

因此，本人透過是次嘉獎，公開表揚副消防總監編號

401811，化先打在澳門保安部隊以致整體公共治安方面的顯著

貢獻和卓越服務。

二零零九年十二月九日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零九年十二月三日作出之批示：

賴敏華關務總長（編號01850）——根據第21/2001號行政

法規第四條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零一零

soal e profissional uma marca indelével numa carreira que pode 
ser olhada como referência pelos mais jovens.

Por tudo isso e pelo reconhecimento que é devido em face 
dos muito relevantes e distintos serviços prestados à causa da 
segurança pública em geral e das forças de segurança de Macau 
em particular, concedo ao intendente n.º 103 791, Diamantino 
José dos Santos, em critério da mais elementar justiça este pú-
blico louvor.

9 de Dezembro de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 145/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, usando da competência que lhe 
advém da Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o chefe-mor adjunto n.º 401 811, Eurico Lopes Fazen-
da, do Corpo de Bombeiros pelas qualidades pessoais e pro-
fissionais, patenteadas ao longo de uma carreira de mais de 30 
anos dedicada ao serviço público.

Tendo ingressado no Corpo de Bombeiros no ano de 1981, fez 
um percurso por todos os escalões da hierarquia sem qualquer 
mácula, antes o caracterizando pelo sentido permanente do de-
ver e pela afirmação da sua competência e camaradagem, o que 
fez dele um profissional digno do reconhecimento de todos os 
que com ele se relacionaram.

Na sua corporação desempenhou cargos de grande respon-
sabilidade quanto à preservação dos níveis de segurança da 
população de Macau, quer no que diz respeito à prevenção e 
combate a incêndios e outros sinistros, quer no que se refere ao 
socorro em situações de emergência. Fê-lo sempre com perfeita 
interpretação do seu papel na sociedade, destacando-se pela sua 
postura íntegra e disciplinada. Habilitado com o Curso de Co-
mando e Direcção, assumiu as funções de segundo-comandante 
do Corpo de Bombeiros em Março de 1999, cujo exercício pode 
ser olhado como exemplo a seguir.

Por tudo isto é o chefe-mor adjunto n.º 401 811, Eurico Lopes 
Fazenda, credor da sinalização dos seus serviços à causa da se-
gurança pública em geral e das forças de segurança de Macau 
em particular, como relevantes e distintos, ao que faço justiça 
através deste público louvor.

9 de Dezembro de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 3 de Dezembro de 2009: 

Lai Man Wa, intendente alfandegária n.º 01 850 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como subdi-
rectora-geral dos SA da RAEM, nos termos do artigo 4.º do 




