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Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 19 de 
Março de 2019:

Kok Fong Mei, intendente alfandegária n.º 03 880 — renovada 
a comissão de serviço, pelo período de um ano, como direc-
tora da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, 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 11 de 
Abril de 2019, por se manterem os fundamentos que preva-
leceram à respectiva nomeação. 

Leong Iok Sam, chefe-mor n.º 433 891 — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de um ano, como comandante do 
Corpo de Bombeiros, 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 20 de Abril de 2019, por se manterem os funda-
mentos que prevaleceram à respectiva nomeação.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 21 de Março de 2019:

Kwan Kai Veng, superintendente n.º 183 871 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como subdi-
rector da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, 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 11 de 
Abril de 2019, por se manterem os fundamentos que preva-
leceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 26 de Março 
de 2019. — 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 32/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2011 (Regime de avaliação do tipo e grau da defi-
ciência, seu registo e emissão de cartão), o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovada a nomeação de Kwan Chi Fai como membro 
efectivo do grupo de nova apreciação, até 31 de Março de 2021, 
tendo como seu suplente Lau Ping Kuen.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril 
de 2019. 

18 de Março de 2019.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

摘錄自行政長官於二零一九年三月十九日作出的批示：

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，並維持先前有關委任的依據，郭鳳美關務總長（編號

03880）擔任澳門保安部隊事務局局長的定期委任，自二零一九

年四月十一日起，續期一年。

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，並維持先前有關委任的依據，梁毓森消防總監（編號

433891）擔任消防局局長的定期委任，自二零一九年四月二十日

起，續期一年。

摘錄自保安司司長於二零一九年三月二十一日作出的批示：

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，並維持先前有關委任的依據，關啓榮副警務總監（編

號183871）擔任澳門保安部隊事務局副局長的定期委任，自二零

一九年四月十一日起，續期一年。

–––––––

二零一九年三月二十六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 32/2019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3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評

估、登記及發證制度》第十一條第二款及第三款的規定，作出本

批示。

一、續任關志輝為重審小組正選成員，任期至二零二一年三

月三十一日止，並由劉秉權擔任其候補人。

二、本批示自二零一九年四月一日起產生效力。

二零一九年三月十八日

社會文化司司長 譚俊榮


