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月二十九日第59/97/M號法令第四條第二款、第六條第一款a）

項及第二款的規定，作出本批示。

作為行政當局在社會協調常設委員會執行委員會的代表，

勞工事務局局長孫家雄擔任協調員職務的委任，自二零一一年

一月十四日起續期兩年。

二零一零年十一月十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一零年十一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 153/2010號保安司司長批示

保安司司長行使第6/1999號行政法規第四條規定的職權，

作出本批示。

表 揚

由溫家寶總理主持開幕的“中國——葡語國家經貿合作論

壇（澳門）第三屆部長級會議”於二零一零年十一月十三日及

十四日在澳門特別行政區舉行，是次論壇雲集了各成員國的高

層政要。因此，有需要制定特別的安保措施，保安部隊及部門

上下一心全力以赴。

警察總局、海關、治安警察局、司法警察局、消防局及澳

門保安部隊事務局等全體人員以堅韌不拔的意志全力完成各項

行動計劃，工作表現出色。值得強調的是，各成員的高度責任

感及拼勁對跨部門合作的順利落實作出了貢獻，加強了部門的

凝聚力和團隊精神。

是次安保任務的成功，對以特區社會安全為己任的保安部

隊及部門成員產生了激勵與鼓舞的作用，今天，社會安全是澳

門特別行政區社會經濟增長的重要因素；我們為享譽海內外的

澳門特別行政區而感到自豪。

go 4.º e da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 59/97/M, de 29 de Dezembro, na redacção introduzida 
pelo Decreto-Lei n.º 53/99/M, de 4 de Outubro, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

É renovada a nomeação do representante da Administração 
na Comissão Executiva do Conselho Permanente de Concerta-
ção Social, pelo período de dois anos, Shuen Ka Hung, director 
dos Serviços para os Assuntos Laborais, na qualidade de coor-
denador, com efeitos a partir de 14 de Janeiro de 2011.

10 de Novembro de 2010.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 15 
de Novembro de 2010. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 153/2010

 

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, no uso da competência executiva 
que lhe advém do disposto no artigo 4.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, edita a seguinte referência elogiosa:

Elogio

A organização, na Região Administrativa Especial de Macau, 
da 3.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a República Popular da China 
e os Países de Língua Portuguesa, presidida pelo Primeiro Mi-
nistro Wen Jiabao, que decorreu nos dias 13 e 14 de Novembro 
de 2010, reuniu os mais altos dignitários de cada um dos Países 
membros, pelo que convocou especiais medidas de segurança, 
em que estiveram envolvidas a generalidade das corporações e 
serviços desta área de governação.

A forma laboriosa e empenhada como cada elemento, dos 
Serviços de Polícia Unitários, dos Serviços de Alfândega, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, do 
Corpo de Bombeiros e da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança, emprestou toda a sua disponibilidade e competência 
à execução dos planos de acção, resultou numa extraordinária 
demonstração de identificação com o interesse público, sendo 
de realçar a forma como a evidência do profissionalismo e das 
capacidades individuais contribuíram para uma cooperação 
interdepartamental que reforçou a coesão e o espírito dos orga-
nismos envolvidos.

O êxito alcançado constitui estímulo e motivação para todos 
aqueles que, como nós, nos reunimos em volta de um objecti-
vo comum, que é o da segurança da comunidade, como factor 
incontornável do crescimento socioeconómico da RAEM, por 
cujo prestígio Nacional e Internacional nos movemos e do que 
muito nos podemos orgulhar.
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綜上所述，對保安部隊及部門仝人所付出的努力給予充分

肯定，現作出公開表揚。

二零一零年十一月十五日

保安司司長 張國華

第 154/2010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，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款，第

122/2009號行政命令第一款，以及第15/2009號法律第二條第三

款（二）項、第四條及第五條及第26/2009號行政法規第二條、

第三條、第五條及第七條的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任李長宏為澳門監獄保安及看守處

處長，自二零一零年十一月二十日起，為期一年。

二、根據第15/2009號法律第五條第二款及第26/2009號行

政法規第九條第一款的規定，以附件形式公布委任依據及被委

任者的學歷及專業簡歷。

二零一零年十一月十五日

保安司司長 張國華

––––––––––

附件

委任依據、學歷和專業簡歷說明

委任李長宏為澳門監獄保安及看守處處長的依據如下：

——官職出缺；

——個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任澳門監獄保

安及看守處處長一職；

——具必須之學歷；

——其職程內長期的工作表現具備可獲委任為處級主管之

信任。

學歷：

——澳門科技大學法學學士

——其他課程/培訓

——Glock Armorer’s Course

——The Vital Management Difference

——Experiential Learning Camp: The 21st Century 

Leader

O brilhantismo da prestação das forças e serviços de seguran-
ça, quer colectiva, quer individualmente, não pode passar sem 
que uma demanda da mais elementar justiça o sublinhe com a 
menção que merece um serviço distinto e relevante para o inte-
resse público, o que faço através deste público elogio.

15 de Novembro de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 154/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 122/2009, alínea 2) do n.º 3 do arti-
go 2.º, artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 e artigos 2.º, 3.º, 5.º e 7.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, o Secretário para a 
Segurança manda:

1. É nomeado Lei Cheong Wang, em comissão de serviço, 
para exercer o cargo de chefe da Divisão de Segurança e Vigi-
lância do Estabelecimento Prisional de Macau, pelo período de 
um ano, a partir de 20 de Novembro de 2010.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional do 
nomeado, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009.

15 de Novembro de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação e currículo académico e profissional

Fundamentos da nomeação de Lei Cheong Wang para o car-
go de chefe de Divisão de Segurança e Vigilância do Estabeleci-
mento Prisional de Macau:

— Vacatura do cargo;

— Possuir competência profissional e aptidão para o exercício 
do cargo de chefe da Divisão de Segurança e Vigilância do Es-
tabelecimento Prisional de Macau;

— Possuir habilitações literárias indispensáveis;

— Ao longo do seu exercício das funções de forma compe-
tente na carreira, se reconhece a confiança para a nomeação do 
cargo de chefe de divisão.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau;

— Outros cursos/formações:

— Glock Armorer’s Course;

— The Vital Management Difference;

— Experiential Learning Camp: The 21st Century Leader;
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