
11796 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 26 期 —— 2018 年 6 月 27 日

政 府 總 部 輔 助 部 門

聲 明

茲聲明，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四

條第一款c）項及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第

十五條（一）項的規定，黃少球於二零一八年六月十九日因達到擔

任公職的年齡上限，其在政府總部輔助部門擔任第四職階技術

工人的不具期限的行政任用合同於同日失效。

–––––––

二零一八年六月十三日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零一八年六月四日之批示：

李詠璇——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》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行政法務司司長辦公室

擔任職務的不具期限的行政任用合同第三條款，晉升至第一職

階特級技術員，薪俸點505點，由二零一八年七月九日起生效。

–––––––

二零一八年六月二十一日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 97/2018號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局梁國晞副督察，於1999年入職，現於刑事調查廳

轄下侵犯人身罪案調查科工作。

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que o contrato administra-
tivo de provimento sem termo de Wong Sio Kao, para o exercí-
cio de funções de operário qualificado, 4.º escalão, nos Serviços 
de Apoio da Sede do Governo, caduca em 19 de Junho de 2018, 
por atingir o limite de idade para o exercício de funções públicas, 
nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, 
conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos).

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 13 de Junho de 2018. 
— A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 4 de Junho de 2018:

Lei Weng Sun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
o exercício de funções no Gabinete da Secretária para a 
Administração e Justiça, ascendendo a técnica especialista, 
1.º escalão, índice 505, nos termos dos artigos 19.º, n.º 12, do 
Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secre-
tários, em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 9 
de Julho de 2018.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
21 de Junho de 2018. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 97/2018

Menção de Mérito Excepcional

O subinspector, Leong Kuok Hei, em exercício de funções 
na Polícia Judiciária desde 1999, encontra-se actualmente a 
exercer funções na Secção de Investigação de Crimes contra a 
Pessoa do Departamento de Investigação Criminal.
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梁國晞副督察專業幹練，分析力強，執法經驗非常豐富，輔

助部門主管監督案件偵查工作時高度盡責，承辦案件殫精畢力，

又樂於指導後進解決執法難題，大大促進團隊整體執法能力和

工作績效。

梁國晞副督察參與多宗嚴重案件的偵查工作，始終保持高

效和專業，並運用在偵查侵犯人身罪案方面的經驗，協助《預防

及打擊家庭暴力法》的起草及制定工作，不遺餘力，就執法層面

積極提供專業意見；由該法生效至今，密切跟進執法實際情況，

仔細分析每宗個案，不斷完善執法配套及工作流程，持續強化跨

部門協作關係，其對局方打擊包括家庭暴力犯罪在內的侵犯人

身罪案的貢獻突出，有效保護市民大眾的生命安全。

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，現特向梁國晞副督察

頒授卓越功績獎，並准予為晉階至同一職級下一職階的效力而

減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一八年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 98/2018號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局林文華顧問高級技術員，於2005年入職，隸屬於

刑事技術廳。

林文華積極主動，勤奮認真，勇於承擔，具備出眾的專業技

術和能力，妥善完成各項艱巨任務，其曾參與多宗重大案件的現

場勘驗，為局方刑事偵查工作提供不可或缺的協助。

過去一年，林文華貫徹精益求精、力臻完美的工作態度，致

力提升局方檢驗鑑定、現場勘查的技術水平，無懼刑事鑑定工作

刻不容緩的挑戰，屢屢高效完成任務。林文華在完善實驗室設

Leong Kuok Hei exerce as suas funções com profissionalismo 
e seriedade, demonstrando alta capacidade de análise e, pos-
suindo larga experiência no trabalho policial, revelou também 
sentido de responsabilidade durante a colaboração com o seu 
chefe no acompanhamento do trabalho de investigação. Para 
além de executar sempre o trabalho com dedicação, revelou 
vontade nas orientações dadas aos seus subordinados, o que 
contribuiu para melhorar consideravelmente o trabalho e a 
eficácia de toda a equipa.

Leong Kuok Hei participou nas diligências relativas a vários 
casos graves, nos quais demonstrou sempre grande eficácia e 
profissionalismo, e usou a sua experiência adquirida na inves-
tigação de crimes contra a pessoa, colaborou na elaboração 
da «Lei de prevenção e combate à violência doméstica» para 
a qual foram dadas opiniões profissionais a nível de execução 
da lei. Desde a entrada em vigor da referida lei até ao presente, 
o subinspector acompanhou de perto a sua implementação e 
analisou pormenorizadamente cada caso recebido, com a fina-
lidade de melhorar as providências complementares e os pro-
cedimentos de trabalho reforçando constantemente as relações 
de cooperação interdepartamentais. Foi relevante o seu contri-
buto para a PJ no combate aos crimes de ofensas corporais, no-
meadamente no contexto da violência doméstica, evidenciado 
na salvaguarda eficiente da segurança de toda a população. 

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 director da 
Polícia Judiciária, atribuo ao subinspector, Leong Kuok Hei, 
a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de um 
ano no tempo de serviço para efeitos de progressão ao escalão 
seguinte da mesma categoria, para servir de estímulo. 

15 de Junho de 2018.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 98/2018

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior assessor, Lam Man Wa, exerce funções 
na Polícia Judiciária desde 2005, encontra-se actualmente ao 
serviço no Departamento de Ciências Forenses.

Lam Man Wa, no desenvolvimento do seu trabalho tem sido 
activo e tem demonstrado iniciativa, é uma pessoa trabalhadora 
e séria, mostrou coragem em assumir responsabilidade, com 
excelente domínio de técnicas específicas e capacidade, capaz 
de concluir devidamente diferentes missões difíceis. Participou 
em várias inspecções ao local de crimes importantes, dando as-
sim o apoio indispensável ao trabalho de investigação criminal.

No último ano, Lam Man Wa tem demonstrado no seu 
desempenho de funções uma atitude de contínua melhoria, 
em busca da perfeição, empenhando-se em melhorar o nível 
técnico da peritagem e da inspecção ao local de crime, nunca 
teve receio de executar trabalhos urgentes, as suas missões 
foram sempre cumpridas com elevada eficiência. No âmbito do 
aperfeiçoamento das instalações e equipamentos do laborató-
rio não poupou esforços, para além disso, para que a PJ possa 


