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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 1/2022號行政法務司司長批示

180/2019

嘉獎

 

–––––––

 

artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de um 
ano, a partir das datas a seguir indicadas:

— Chang Keng U, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 14 de Março de 2022;

— Leong Sio Peng, auxiliar, 2.º escalão, a partir de 17 de 
Março de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 14 de Março de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 1/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 180/2019, o Secretário para a 
Administração e Justiça manda publicar:

Louvor

Há cerca de três décadas que o Dr. Chio Heong Ieong começou 
a servir na função pública, tem sempre mostrado grande res-
ponsabilidade e excelente capacidade de trabalho, granjeando 
a estima e consideração dos colegas.

Antes da transferência de soberania de Macau à Pátria, de-
dicou-se proactivamente aos trabalhos essenciais de produção 
legislativa para a criação da Região Administrativa Especial 
de Macau. Como o assessor deste Gabinete, o Dr. Chio Heong 
Ieong também participou nos diversos trabalhos de elaboração 
de leis de relevância, nomeadamente na elaboração das leis 
relativas ao desenvolvimento do sistema político, à salvaguarda 
da segurança nacional e ao regime jurídico da regulamentação 
interna, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema 
jurídico da RAEM.

Ao longo dos anos, o Dr. Chio Heong Ieong tem-se devotado 
profundamente ao estudo das questões sobre a Lei Básica, 
também leccionou cursos sobre a Lei Básica nas organizações 
pedagógicas ou de formação, sendo amplamente reconhecido.

Perante o momento de aposentação, apraz-me conferir 
público Louvor ao Dr. Chio Heong Ieong.

10 de Março de 2022.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
14 de Março de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.




