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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 218/2016號保安司司長批示

保安司司長根據十二月三十日第66/94/M號法令核准的《澳

門保安部隊軍事化人員通則》第二百一十一條第一款所指附件

G規定的權限，以及第二百一十五條的規定，作出本批示。

治安警察局卓小玲警員（編號115060）在履行職責時克盡己

任，主動認真，一絲不苟，從不懈怠和計較，遇事沉著應對，以敏

銳的觀察力及靈活的應變力，出色地完成各項任務，表現出其專

業能力及責任感。卓小玲警員為人友善，協調能力強，與同事溝

通暢順及相處融洽，激發和凝聚團隊力量，展現出澳門特區警隊

專業高效的良好形象。

基於此，本人現特對卓小玲警員予以公開嘉獎。

二零一六年十二月十二日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一六年十二月十二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

批 示 摘 錄

透過社會文化司司長二零一六年十一月十六日的批示：

謝永釗——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第二款、第十九條第十二款及第12/2015號法律《公共部門勞

動合同制度》第四條第二款的規定，以附註形式修改其在本辦公

室任職的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收取相等於

第三職階首席顧問高級技術員職級的薪俸點710點，自二零一六

年十二月三十日起生效。

透過社會文化司司長二零一六年十一月十八日的批示：

鄧勵芳——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第二款、第十九條第十二款及第12/2015號法律《公共部門勞

動合同制度》第四條第二款的規定，以附註形式修改其在本辦公

室任職的不具期限的行政任用合同第三條款，轉為收取相等於第

一職階顧問高級技術員職級的薪俸點600點，自二零一七年一月

一日起生效。

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 218/2016

Nos termos da competência que lhe é conferida pelo Anexo G 
ao n.º 1 do artigo 211.º do Estatuto dos Militarizados das Forças 
de Segurança de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, 
de 30 de Dezembro, e com referência, ainda, ao seu artigo 215.º, 
o Secretário para a Segurança manda o seguinte:

A guarda (n.º 115 060), Cheok Sio Leng, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública exerce as suas funções com assiduidade, 
iniciativa e seriedade, mantém uma atitude tranquila, caracteri-
zada por uma observação perspicaz e adequada às dificuldades 
no sentido de bem completar as tarefas pendentes, exibindo 
competência profissional e responsabilidade. Cheok Sio Leng é 
simpática, tem uma forte capacidade de coordenação, comuni-
cação e convivência com os colegas, assim inspirando a coesão 
do grupo, do que resulta a externação de uma boa imagem do 
corpo policial da RAEM, profissional e eficiente.

Pelo exposto, outorgo à guarda Cheok Sio Leng, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, este público louvor.

12 de Dezembro de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 12 de Dezem-
bro de 2016. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 16 de Novembro de 2016:

Che Weng Chio — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, com 
referência à categoria de técnico superior assessor princi-
pal, 3.º escalão, índice 710, neste Gabinete, nos termos dos 
artigos 18.º, n.º 2, e 19.º, n.º 12, do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários, na redacção vigente, 
e artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 30 de Dezem-
bro de 2016.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 18 de Novembro de 2016:

Tang Lai Fong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, com 
referência à categoria de técnico superior assessor, 1.º esca-
lão, índice 600, neste Gabinete, nos termos dos artigos 18.º, 
n.º 2, e 19.º, n.º 12, do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, na redacção vigente, e artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Janeiro de 2017.


