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值得強調的是，今次案件的成功偵破，及時制止毒品的大

量投產和流入市面，對維護特區社會安全、打擊嚴重罪案起到

積極作用。

綜上所述，對參與偵辦此案的司法警察局情報及支援廳全

體人員所付出的努力給予充分肯定，現作出公開表揚。

二零一一年八月二十四日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

   

摘錄自保安司司長於二零一一年八月二十三日作出之批

示：

根據第15/2009號法律十六條第一款（一）項和第十八條、

第26/2009號行政法規第十五條及現行《澳門保安部隊軍事化人

員通則》第一百零七條第三款a）項的規定，基於工作需要，

李盤志消防總長（編號401961）擔任消防局副局長的定期委

任，自二零一一年九月一日起終止。

–––––––

二零一一年八月二十五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

第 141/2011號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，及參照第6/1999號行政法規第五條第二款所指

附件五（四）項規定的權限，並根據第18/2011號行政法規第

十四條、第二十六條第一款及第二十八條，第15/2009號法律第

一條第一款、第二條第三款（一）項、第四條及第五條，連同

第26/2009號行政法規第二條、第五條、第七條及第九條，以及

第123/2009號行政命令第一款的規定，作出本批示：

一、以定期委任方式委任謝慶茜為旅遊局傳播及對外關係

廳廳長，自二零一一年八月十日起，為期一年。

É de salientar, neste caso específico, que se conseguiu parar a 
produção de grandes quantidades de droga e a sua entrada no 
mercado ilegal, dando uma ajuda positiva na salvaguarda da se-
gurança e no combate aos crimes mais graves.

Pelo exposto, é da mais elementar justiça que seja sublinha-
do o trabalho do pessoal do Departamento de Informações e 
Apoio que participou neste caso, com a menção que merece um 
serviço distinto e relevante para o interesse público, o que faço 
através deste público elogio.

24 de Agosto de 2011.     

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 23 de Agosto de 2011: 

Lei Pun Chi, chefe principal n.º 401 961 — cessa, por conveniên-
cia de serviço, a comissão de serviço como segundo-coman-
dante do Corpo de Bombeiros, nos termos dos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea 1), e 18.º da Lei n.º 15/2009 e 15.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 26/2009, conjugados com o artigo 107.º, 
n.º 3, alínea a), do EMFSM, em vigor, a partir de 1 de Setem-
bro de 2011. 

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 25 de Agosto 
de 2011. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 141/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com referência à 
competência que lhe advém do disposto na alínea 4) do Anexo 
V a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, nos termos do artigo 14.º, n.º 1 do artigo 26.º 
e artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2011, do 
n.º 1 do artigo 1.º, alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º, artigos 4.º e 5.º 
da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 5.º, 7.º e 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e ao abrigo do n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 123/2009, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Tse Heng Sai para 
exercer o cargo de chefe do Departamento de Comunicação e 
Relações Externas da Direcção dos Serviços de Turismo, pelo 
período de um ano, a partir de 10 de Agosto de 2011.
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二、是次委任所產生的負擔，由旅遊局預算承擔。

三、以附件形式公佈委任理據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一一年八月十日

社會文化司司長 張裕 

––––––––––

附件

委任謝慶茜擔任旅遊局傳播及對外關係廳廳長一職的理據

如下：

——職位出缺；

——個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任旅遊局傳播

及對外關係廳廳長一職。

學歷：

——中山大學企業管理學科（專業）管理學碩士學位；

——澳門大學工商管理學士學位。

 專業簡歷：

——1992年8月至1993年9月，以散位合同方式擔任旅遊局

二等技術員；

——1993年9月至1993年12月，以散位合同方式擔任旅遊局

二等高級技術員；

——1993年12月至1996年8月，以編制外合同方式擔任旅遊

局二等高級技術員；

——1996年8月至1997年11月，以定期委任方式擔任旅遊局

助理；

——1997年11月至1998年9月，以定期委任方式擔任旅遊局

市場處處長；

——自1997年11月，擔任旅遊局人員編制高級技術員；

——自1998年9月至2011年7月18日，以定期委任方式擔任

推廣廳廳長職務，自2011年7月19日起至今，自動轉入旅遊推

廣廳廳長職位；

——根據第14/2009號法律規定，轉入旅遊局編制內人員顧

問高級技術員，自2009年8月4日生效。

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são suporta-
dos pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Turismo.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional da nomeada.

10 de Agosto de 2011.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Tse Heng Sai para o cargo de 
chefe do Departamento de Comunicação e Relações Externas 
da Direcção dos Serviços de Turismo:

— Vacatura do cargo; 

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe do Departamento de Comunicação 
e Relações Externas da Direcção dos Serviços de Turismo, o 
que se demonstra pelo curriculum vitae:

Currículo académico:

Mestrado em Gestão-Disciplinas de Gestão de Empresas 
(Profissional) da «Zhongshan University»;

Licenciatura do Curso de «Bachelor of Business Administra-
tion» da Universidade de Macau.

   Currículo profissional:

— Técnica de 2.ª classe, em regime de contrato de assalaria-
mento, da Direcção dos Serviços de Turismo, de Agosto de 1992 
a Setembro de 1993;

— Técnica superior de 2.ª classe, em regime de contrato de 
assalariamento, da Direcção dos Serviços de Turismo, de Setem-
bro de 1993 a Dezembro de 1993;

— Técnica superior de 2.ª classe, em regime de contrato além 
do quadro, da Direcção dos Serviços de Turismo, de Dezembro 
de 1993 a Agosto de 1996;

— Adjunta, em regime de comissão de serviço, da Direcção 
dos Serviços de Turismo, de Agosto de 1996 a Novembro de 
1997;

— Chefe da Divisão de Mercados, em regime de comissão de 
serviço, da Direcção dos Serviços de Turismo, de Novembro de 
1997 a Setembro de 1998;

— Técnica superior, do quadro de pessoal, da Direcção dos 
Serviços de Turismo, a partir de Novembro de 1997;

— Chefe do Departamento de Promoção, em regime de co-
missão de serviço, da Direcção dos Serviços de Turismo, desde 
Setembro de 1998 a 18 de Julho de 2011, transitando automati-
camente para o cargo de chefe do Departamento de Promoção 
Turística, a partir de 19 de Julho até à presente data;

— Transitou para técnica superior assessora, do quadro de 
pessoal, da Direcção dos Serviços de Turismo, nos termos da Lei 
n.º 14/2009, a partir de 4 de Agosto de 2009.




