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屋盜竊、詐騙、販毒、犯罪集團、兇殺等嚴重罪案，其卓越的執法

能力備受上級和同事肯定。

過去一年，廖督察憑着專業和幹練，帶領轄下團隊協助部門

偵破多宗嚴重罪案，在執法過程中充分展現其獨到的觀察和分

析能力、審慎入微的細節研判和案情重組能力，面對複雜難辦的

案件時更顯其堅韌不拔，與團隊上下一心，排除萬難，搜尋關鍵

線索，同時善用先進的法證技術，找出有力證據，將罪犯緝捕歸

案。廖督察為社會的法治和公義、為本地區的長治久安作出了超

卓貢獻。 

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向廖國生二等督

察頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職階一等

督察的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一五年六月十五日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一五年六月十五日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 102/2015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號行政法規第五條第二款和第

七條，以及第112/2014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澳門大學校長趙偉或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“帝諾傢俬實業有限公

associação criminosa, homicídio, etc.. O seu êxito na execução 
do Direito granjeou-lhe o reconhecimento dos superiores e co-
legas.

No ano passado, o inspector Liu com o seu conhecimento 
profissional e sagaz, liderou a sua equipa para desmantelar 
vários crimes graves juntamente com outras subunidades de 
investigação. No decurso da investigação demonstrou ser pos-
suidor das capacidades da observação e da análise, ser cuida-
doso e forte na reconstrução de casos. Demonstrou também 
coragem para resolver os casos complicados e difíceis, procu-
rando as pistas importantes, recolhendo provas úteis através 
da técnica forense avançada, levando os criminosos à justiça, 
deste modo, salvaguardando a dignidade da Lei e da justiça, 
contribuindo assim para segurança da sociedade.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) 
do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do di-
rector da Polícia Judiciária, atribuo ao inspector de 2.ª classe, 
Liu Kuok Sang, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a 
redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso 
à categoria de inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, da Polícia Ju-
diciária, para servir de estímulo.

15 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 15 de Junho 
de 2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 102/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 
e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento 
e instalação de mobiliário para as unidades habitacionais das 
residências de docentes e funcionários no novo campus da Uni-
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司”簽訂為澳門大學新校區教職員宿舍單位供應及安裝家具的

合同。

二零一五年六月十六日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一五年六月十七日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 黎英杰

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 65/2015號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第14/2009號行政法規《環境保護局的組

織及運作》第四條第一款、第15/2009號法律《領導及主管人員

通則的基本規定》第二條第二款（一）項、第四條及第五條，以

及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第

二條、第七條及第九條，結合第113/2014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韋海揚為環境保護局局長，自二零

一五年六月二十九日起為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由環境保護局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年五月二十九日

運輸工務司司長 羅立文          

––––––––––

附件

委任韋海揚擔任環境保護局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

versidade de Macau, a celebrar com a empresa «Comercial e 
Industrial de Mobílias Denovo, Lda.».

16 de Junho de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 

Tam Chon Weng.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 17 de Junho de 2015. — O Chefe do Gabinete, Lai Ieng Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 65/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2009 
(Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental), dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), 4.º e 5.º 
da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições comple-
mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), conjuga-
dos com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 113/2014, o Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Vai Hoi Ieong para 
exercer o cargo de director da Direcção dos Serviços de Pro-
tecção Ambiental, pelo período de um ano, a partir de 29 de 
Junho de 2015.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental.

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

29 de Maio de 2015.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Vai Hoi Ieong para o cargo 
de director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental:

— Vacatura do cargo;
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