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且搜救環境安全風險巨大，蔡余生無懼自身安危，即時進入地窖

奮力搜索，最終發現並救出遇難者。

蔡余生在搜救過程中展現其過人的勇氣，以及鍥而不捨的

精神，弘揚了公僕崇高的奉獻精神，得到了上級及同僚的讚賞和

肯定。其傑出的工作表現，值得予以嘉許。

基於此，本人現特向蔡余生消防員予以公開嘉獎。

二零一八年一月九日

保安司司長 黃少澤

第 20/2018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，並根據經第25/2001號行政法規修改的第6/1999號行政

法規第四條第二款，第111/2014號行政命令第一條的規定，以及

按照四月十五日第93/96/M號訓令核准的《澳門保安部隊高等學

校規章》第一百條及第一百零三條的規定，作出本批示：

一、現透過錄取考試，招考由澳門保安部隊高等學校開辦之

第十七屆警官培訓課程學員二十名，以填補治安警察局高級職程

二十缺，學員名額分配如下：

（一）治安警察局之報考人：十個；

（二）非治安警察局之報考人：十個；

（三）倘上述第（二）款所述之名額未能完全被填補時，則

可由治安警察局之報考人依總評分次序填補之，相反亦然。

二零一八年一月十一日

保安司司長 黃少澤       

第 21/2018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，並根據經第25/2001號行政法規修改的第6/1999號行政

法規第四條第二款，第111/2014號行政命令第一條的規定，以及

loja sita na Rua de Cinco de Outubro, enfrentando, embora, 
uma forte inundação, perante o risco de segurança agravado 
que pessoas cercadas pelas águas enfrentavam, o bombeiro 
Choi U Sang com o seu elevado espírito de coragem, não hesitou 
entrar na referida cave e assim proceder à operação de trabalho 
de salvamento, tendo encontrado e resgatado as vítimas mortais. 

O seu elevado espírito de coragem e de persistência revelado 
no trabalho de salvamento demonstrou o alto sentido de abne-
gação e de sacrifício do funcionário público, qualidade que 
granjeou o reconhecimento do superior e dos colegas. O seu 
excelente desempenho constitui-o em crédito do justo elogio.

Sublinho a excelência e mérito dos atributos enunciados pelo 
bombeiro Choi U Sang, o que faço por via do presente público 
louvor. 

9 de Janeiro de 2018.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 20/2018

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 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2001, conjugado com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 111/2014, e ao abrigo do disposto nos artigos 100.º e 
103.º do Regulamento da Escola Superior das Forças de Segu-
rança de Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M, de 15 de 
Abril, o Secretário para a Segurança manda:

1. É aberto o concurso de admissão para a admissão de vinte 
alunos ao 17.º Curso de Formação de Oficiais, destinado ao 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, a ministrar na Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM), com 
vista ao preenchimento de vinte vagas para o Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, sendo:

1) Candidatos pertencentes ao CPSP: dez vagas;

2) Candidatos não pertencentes ao CPSP: dez vagas;

3) Caso as vagas destinadas aos candidatos mencionadas na 
alínea 2), não sejam totalmente preenchidas, poderão ser pre-
enchidas pelos candidatos pertencentes ao CPSP, tendo, como 
critério, a classificação final do concurso, por ordem decrescen-
te e vice-versa.

11 de Janeiro de 2018.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 21/2018

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 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
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