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劉偉明的學歷及專業簡歷如下：

學歷

1998  廣州中山大學公共行政碩士；

1988  澳門東亞大學工商管理學士。

專業簡歷

2007至今 審計署審計局副局長；

2000-2007 審計署高級技術員、審計師及高級審計師；

1995-2000 財政局高級技術員，期間亦擔任職業稅評稅

委員會主席（1998）、職業稅複評委員會委

員（1998-1999）、所得補充稅評稅委員會委

員（1999）、會計暨核數師註冊委員會委員

（1997-1999）及核數師暨會計師註冊委員會

委員（1999-2000）；

1990-1995 統計暨普查局統計技術員及高級技術員。

批  示  摘  錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一一年十一月十五日作出的

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，勞工事務局局長孫家雄因具備適當經驗及專業能力

履行職務，故其定期委任自二零一二年一月一日起獲續期兩

年。
–––––––

二零一一年十一月二十三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 162/2011號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第122/2009號行政命令所

賦予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局首席警員黃國華（編號：139961），他在

履行職務時具有高度責任感，對各項交付的任務均以認真態度

Nota do currículo académico e profissional de Lau Wai Meng:

Currículo académico:

1998 Mestrado em Administração Pública, pela Universi-
dade de Sun Yat-Sen, em Guangzhou;

1988 Licenciado em Gestão de Empresas, pela Universi-
dade da Ásia Oriental de Macau.

Currículo profissional:

2007 até à presente data Subdirector dos Serviços de Audito-
ria do Comissariado da Auditoria;

2000 — 2007 Técnico superior, auditor e auditor 
superior do Comissariado da Audi-
toria;

1995 — 2000 Técnico superior da Direcção dos 
Serviços de Finanças, tendo desem-
penhado ainda funções como pre-
sidente das Comissões de Fixação 
do Imposto Profissional (1998); 
vogal das Comissões de Revisão do 
Imposto Profissional (1998 — 1999); 
vogal das Comissões de Fixação 
do Imposto Complementar de 
Ren dimentos (1999); membro da 
Comissão de Inscrição de Contabi-
listas e Auditores (1997 — 1999), e 
membro da Comissão de Registo 
dos Auditores e dos Contabilistas 
(1999 — 2000);

1990 — 1995 Técnico de estatística e técnico su-
perior da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 15 de Novembro de 2011:

Shuen Ka Hung — renovada a comissão de serviço, pelo 
perío do de dois anos, como director da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais, 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 1 de Janeiro de 2012, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23 
de Novembro de 2011. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 162/2011

O Secretário para a Segurança no uso das competências que 
lhe são conferidas pela Ordem Executiva n.º 122/2009;

Louva o guarda principal n.º 139 961, Wong Kuok Wa, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública pelo seu desempenho 
das tarefas que lhe são cometidas com um elevado sentido de 
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完成，充分發揮了團隊精神，是位守紀律、主動及專注的軍事

化人員，值得以是次公開嘉獎表揚。

二零一一年十一月十七日

保安司司長 張國華

第 163/2011號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第122/2009號行政命令所

賦予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局首席警員高錦明（編號：172951），他全

力執行各項職務，以忠誠及認真態度完滿履行各項任務，為履

行義務不惜犧牲個人利益。現對上述首席警員作出公開嘉獎。

二零一一年十一月十七日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一一年十一月十八日於保安司司長辦公室

辦公室代主任  林濟庭

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 195/2011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，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實

體的組織、職權與運作》第五條第二款和第七條，連同經第

29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令第一款、第二

款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化局局長吳衛鳴或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門安全有限

公司”簽訂為澳門博物館提供二零一二年一月一日至二零一三

年十二月三十一日期間澳門博物館行政大樓、澳門博物館大樓

及觀音蓮花苑保安服務的合同。

二零一一年十一月十六日

社會文化司司長 張裕

responsabilidade, camaradagem e espírito de corpo, sendo mi-
litarizado dotado de grande sentido do dever e de disciplina, 
voluntarioso e dedicado, o que faço através do presente louvor.

17 de  Novembro  de 2011.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 163/2011

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 122/2009;

Louva o guarda principal n.º 172 951, Kou Kam Meng, do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, pela interpretação dedi-
cada do conteúdo das funções em que está investido, vem reve-
lando grande lealdade e seriedade no exercício das suas funções, 
dedicando-se-lhe por inteiro e jamais regateando o sacrifício 
dos seus interesses privados, o que, por dever de justiça, se leva 
a efeito através deste público louvor.

17 de Novembro de 2011.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 18 de Novem-
bro de 2011. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Chai 
Teng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 195/2011

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funciona-
mento dos serviços e entidades públicos), conjugados com os 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, com a redacção 
dada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Instituto Cultural, Ung 
Vai Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessá-
rios para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços de 
segurança nas instalações do Edifício Administrativo do Museu 
de Macau, do Edifício do Museu de Macau e do Centro Ecumé-
nico Kun Iam, durante o período de 1 de Janeiro de 2012 a 31 
de Dezembro de 2013, a celebrar com a empresa «G4S Soluções 
de Segurança (Macau), Limitada».

16 de Novembro de 2011.

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