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（十五萬元）之工程、資產及勞務，如屬豁免舉行競投及/或豁免

訂立書面合同，所指金額減半；

（二）除上款開支外，亦批准為海關運作所需之每月固定費

用開支，諸如動產租賃、繳納水電、清潔服務、管理費用或其他

同類開支；

（三）批准金額不超過澳門幣15 000（一萬伍仟元正）的招

待費；

（四）按照法例規定，批准給予薪俸、年資獎金和其他現行

規定的補助及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公積

金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人員；

三、經保安司司長認可並將刊登於《澳門特別行政區公

報》，海關關長及行政委員會分別可透過批示或決議，把有利於

海關良好運作的權限轉授。

四、本轉授權限不妨礙收回權與監管權。

五、對於在現授予的權限範圍內作出的行為，可提起必要訴

願。

六、廢止第150/2009號保安司司長批示。

七、本批示自公布日起產生效力。

二零一四年十二月二十日

保安司司長 黃少澤

第 277/2014號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，及參照第6/1999號行政法規第四條第二款所指附件四第

（五）項的規定，並根據第111/2014號行政命令第一款的規定，

作出本批示：

根據第9/2006號行政法規第三條第一款、第二十四條第一款

（一）項、第二十五條第一款及第二十六條（二）項，現行《澳門

公共行政工作人員通則》第二十三條，第15/2009號法律第二條

第二款（一）項、第四條及第五條，以及第26/2009號行政法規第

二條第一款、第七條及第九條的規定，以定期委任方式委任周偉

光為司法警察局局長，自二零一四年十二月二十日起為期一年。

até ao montante de 150 000 (cento e cinquenta mil) patacas, 
sendo o valor indicado reduzido a metade quando seja dispen-
sada a realização de concurso e/ou a celebração de contrato 
escrito;

2) Autorizar ainda, para além das despesas referidas no nú-
mero anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais 
certos, necessários ao funcionamento dos Serviços de Alfânde-
ga, sejam as de aluguer de bens móveis, pagamento de electri-
cidade e água, serviços de limpeza, despesas de condomínio ou 
outras da mesma natureza;

3) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
15 000 (quinze mil) patacas;

4) Autorizar, nos termos legais, a concessão de vencimentos, 
prémios de antiguidade, entre outros abonos e subsídios em 
vigor, e bem assim, a atribuição do prémio de tempo de contri-
buição previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao res-
pectivo pessoal;

3. Por despacho ou deliberação a publicar em Boletim Oficial 
homologado pelo Secretário para a Segurança, a directora-ge-
ral dos Serviços de Alfândega e o Conselho Administrativo 
podem subdelegar as competências que forem julgadas adequa-
das ao bom funcionamento dos Serviços de Alfândega.

4. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

5. Dos actos praticados no âmbito da presente subdelegação 
ora conferida, cabe recurso hierárquico necessário.

6. É revogado o Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 150/2009. 

7. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

20 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 277/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com a referência 
à competência que lhe advém do disposto na alínea 5) do Ane-
xo IV ao n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 111/2014, o Secretário para a Segurança 
manda:

Nomeio, em comissão de serviço, Chau Wai Kuong, para 
o cargo de director da Polícia Judiciária, pelo período de um 
ano, nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, 24.º, n.º 1, alínea 1), 25.º, 
n.º 1 e 26.º, al ínea 2) do Regulamento Administrativo 
n.º 9/2006, o artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigente, os artigos 2.º, n.º 2, 
alínea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 e, os artigos 2.º, n.º 1, 7.º e 9.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 20 de 
Dezembro de 2014.
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該被委任者是出任第9/2006號行政法規第二十四條第二款

所指附表設立的職位。

根據第15/2009號法律第五條第二款規定，現以附件形式公

佈委任理由及被委任者的學歷和專業簡歷。

二零一四年十二月二十日

保安司司長 黃少澤

––––––––––

附件

委任周偉光為司法警察局局長的理由如下：

——職位出缺及因司法警察局的職責有需要填補空缺；

——周偉光憑藉以下個人履歷，被認定具有專業能力及才幹

擔任局長一職。

學歷：

——北京人民大學法學博士（訴訟法學專業）；

——廣州中山大學法學碩士（訴訟法學專業）；

——陝西西安體育學院教育學碩士（體育人文社會學專

業）；

——福建華僑大學法學學士；

——澳門理工學院體育暨運動學學士；

——澳門大學澳門法律導論課程。

專業簡歷：

——1984年，擔任保安部隊綜合訓練學校保安學員； 

——1985年，擔任治安警察廳特警隊三等警員；

——1988年，擔任司法警察司行動組助理警員； 

——1990年，擔任華務司中、葡文翻譯學員；

——1992年，擔任司法警察司助理刑事偵查員；

——1993年，擔任司法警察司偵查員；

——2000年，擔任司法警察局情報處職務主管；

——2001年，擔任司法警察局副督察；

 O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2006.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e 
ao currículo académico e profissional do nomeado.

20 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chau Wai Kuong para o car-
go de director da Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte de Chau Wai Kuong, o que se de-
monstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Doutoramento em Direito (especialização em processo 
penal) na Universidade Popular de Pequim;

— Mestrado em Direito (especialização em processo penal) 
na Universidade Chong San de Cantão;

— Mestrado em Educação (especialização em educação fí-
sica e humanismo social) na Faculdade de Educação Física da 
Província Sim Sai da Cidade Sai On; 

— Licenciatura em Direito na Universidade Wa Kio da Pro-
víncia de Fok Kin;

— Licenciatura em Educação Física e Desporto no Instituto 
Politécnico de Macau;

— Curso de Introdução ao Direito de Macau na Universida-
de de Macau.

Currículo profissional:

— Em 1984, instruendo do Centro de Instrução Conjunta 
das Forças de Segurança de Macau;

— Em 1985, guarda de 3.ª classe da Unidade Táctica e Inter-
venção da Polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública;

— Em 1988, agente-auxiliar do grupo de operações da Di-
rectoria da Polícia Judiciária;

— Em 1990, aluno do curso básico da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Chineses;

— Em 1992, auxiliar de investigação criminal da Directoria 
da Polícia Judiciária;

— Em 1993, investigador da Directoria da Polícia Judiciária;

— Em 2000, chefia funcional da Divisão de Informações da 
Polícia Judiciária;

— Em 2001, subinspector da Polícia Judiciária;
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——2003年，擔任司法警察局情報處處長；

——2004年，擔任司法警察局刑事調查廳廳長；

——2007年，擔任司法警察局督察；

——2010年至今，擔任司法警察局副局長。

嘉獎：

——1999年，獲頒授「專業功績勳章」；

——1998年、2000年、2003年、2008年及2009年，獲頒授

「卓越功績獎」；

——1987年、2000年、2001年及2002年，獲頒授「個人嘉

獎」。

第 278/2014號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，及參照第6/1999號行政法規第四條第二款所指附件四第

（五）項的規定，並根據第111/2014號行政命令第一款的規定，

作出本批示：

根據第9/2006號行政法規第三條第一款、第二十四條第一

款（一）項、第二十五條第一款及第二十七條，現行《澳門公共行

政工作人員通則》第二十三條，第15/2009號法律第二條第二款

（二）項、第四條及第五條，以及第26/2009號行政法規第二條第

一款、第七條及第九條的規定，以定期委任方式委任薛仲明為司

法警察局副局長，自二零一四年十二月二十日起為期一年。

該被委任者是出任第9/2006號行政法規第二十四條第二款

所指附表設立的職位。

根據第15/2009號法律第五條第二款規定，現以附件形式公

佈委任理由及被委任者的學歷和專業簡歷。

二零一四年十二月二十日

保安司司長 黃少澤

––––––––––

附件

委任薛仲明為司法警察局副局長的理由如下：

——職位出缺及因司法警察局的職責有需要填補空缺；

——薛仲明憑藉以下個人履歷，被認定具有專業能力及才幹

擔任副局長一職。

— Em 2003, chefe da Divisão de Informações da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2004, chefe do Departamento de Investigação Crimi-
nal da Polícia Judiciária;

— Em 2007, inspector da Polícia Judiciária;

— Em 2010 e até à presente data, subdirector da Polícia Ju-
diciária.

Louvor:

— Em 1999, concedida medalha de mérito profissional;

— Em 1998, 2000, 2003, 2008 e 2009, concedidas menções 
de mérito excepcional;

— Em 1987, 2000, 2001 e 2002, concedidos louvores indivi-
duais.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 278/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com a referência 
à competência que lhe advém do disposto na alínea 5) do Ane-
xo IV ao n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 111/2014, o Secretário para a Segurança 
manda:

Nomeio, em comissão de serviço, Sit Chong Meng, para o 
cargo de subdirector da Polícia Judiciária, pelo período de um 
ano, nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, 24.º, n.º 1, alínea 1), 25.º, 
n.º 1 e 27.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2006, o artigo 
23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente, os artigos 2.º, n.º 2, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e, os artigos 2.º, n.º 1, 7.º e 9.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, a partir de 20 de Dezembro de 2014.

 O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
n.º 2 do artigo 24.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2006.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e 
ao currículo académico e profissional do nomeado.

20 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Sit Chong Meng para o cargo 
de subdirector da Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte de Sit Chong Meng, o que se de-
monstra pelo curriculum vitae.


