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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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——Selection Interviewing Skills Workshop

——Curso Prático de Código Penal

——Leadership Skills Workshop

——企業管理5S課程

——卓越管理實務課程

——Hostage Negotiation Planning

專業簡歷：

——1984年3月12日起於獄警隊伍人員職程內擔任警員；

——1988年10月10日起晉升為一等警員；

——2005年3月9日起晉升為副警長；

——2009年1月7日起晉升為警長；

——2006年10月1日至2011年9月30日以定期委任方式擔任

總警司一職；

——2010年1月1日起擔任保安及看守處轄下的職務主管；

——2010年5月20日至今，擔任保安及看守處代處長。

第 155/2010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和第七

條，連同第13/2000號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示：

轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與“天網資訊科技（澳門）有限公司”

簽訂，向澳門特別行政區海關提供資訊網絡設備維修保養服務

的合同。

二零一零年十一月十八日

保安司司長 張國華

批  示  摘  錄

摘錄自保安司司長於二零一零年十月二十九日作出之批

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，自二零一一

— Selection Interviewing Skills Workshop;

— Curso Prático de Código Penal;

— Leadership Skills Workshop;

— Curso de Gestão Empresarial 5S;

— Curso de Gestão Avançada na Prática;

— Hostage Negotiation Planning.

Currículo profissional:

— Guarda da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, desde 
12 de Março de 1984;

— Promovido a guarda de 1.ª classe, em 10 de Outubro de 
1988;

— Promovido a segundo-subchefe, em 9 de Março de 2005;

— Promovido a chefe, em 7 de Janeiro de 2009;

— Comissário-chefe, em comissão de serviço, no período 
compreendido entre 1 de Outubro de 2006 e 30 de Setembro de 
2011;

— Chefia funcional da Divisão de Segurança e Vigilância, 
desde 1 de Janeiro de 2010;

— Chefe da Divisão de Segurança e Vigilância, em regime de 
substituição, desde 20 de Maio de 2010 até ao presente.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 155/2010

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 e do artigo 7.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Exe-
cutiva n.º 13/2000, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfân-
dega, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para re-
presentar a Região Administrativa Especial de Macau, como 
outorgante, no contrato de prestação de «serviços de reparação 
e de manutenção para equipamentos de Network de Técnica In-
formática» para os mesmos Serviços, a celebrar com a «Agência 
Comercial Netcraft (Macau) Limitada».

18 de Novembro de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 29 de Outubro de 2010:

Lai Man Wa, intendente alfandegário n.º 01 850 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de dois anos, como subdi-
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