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黃振東自2007年3月至2014年12月，擔任本人辦公室主任期
間，表現出高度的工作能力，敬業樂業，盡忠職守。
多年來，在他的協調及帶領下，辦公室所有人員及屬下各部
門和實體，盡心盡力，努力戰勝各種困難，充分發揮團隊協作精
神。
黃振東的工作表現、工作能力及敬業精神值得肯定及嘉許，
因此本人對其作公開表揚。
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Desde Março de 2007 até Dezembro de 2014, período em
que exerceu funções como chefe do meu Gabinete, o Dr. Wong
Chan Tong mostrou ser possuidor de grande capacidade de trabalho, elevada dedicação e lealdade.
Coordenou e dirigiu, com sucesso, os membros do meu Gabinete e os serviços e entidades desta tutela, levando cada um
deles a contribuir, de uma forma empenhada e competente,
para a eliminação de muitos dos obstáculos surgidos ao longo
de todos estes anos, promovendo o espírito de colaboração e
de equipa.
Pelo trabalho desenvolvido, capacidade e dedicação revelados, é-me grato e justo distinguir publicamente o Dr. Wong
Chan Tong, conferindo-lhe público louvor.

二零一四年十二月五日

5 de Dezembro de 2014.
運輸工務司司長

劉仕堯

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.
Rectificação

更 正
鑒於公佈於二零一四年十二月三日第四十九期《澳門特別行
政區公報》第二組之第61/2014號運輸工務司司長批示第一款及
第二款的葡文本有不正確之處，現根據第3/1999號法律《法規的
公佈與格式》第九條的規定，更正如下：

Por ter sido verificada inexactidão na versão portuguesa n.os 1
e 2 do Despacho do Secretário para os Transportes e Obras
Públicas n.º 61/2014, publicado no Boletim Oficial da Região
Administrativa Especial de Macau n.º 49/2014, II Série, de 3 de
Dezembro, procede-se, ao abrigo do artigo 9.º da Lei n.º 3/1999
(Publicação e formulário dos diplomas), à seguinte rectificação:

在第一款及第二款的文本中：

Assim, nos n.os 1 e 2,

原文為：“... Shin Low Kam Hong...”

Onde se lê: «... Shin Low Kam Hong...»,
deve ler-se: «... Shin Chung Low Kam Hong...».

應改為：“... Shin Chung Low Kam Hong...”
。

11 de Dezembro de 2014.

二零一四年十二月十一日
運輸工務司司長

劉仕堯

–––––––
二零一四年十二月十二日於運輸工務司司長辦公室
辦公室主任 黃振東

廉 政 公 署
第 102/2014 號廉政專員批示

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si
Io.
–––––––
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, aos 12 de Dezembro de 2014. — O Chefe do Gabinete,
Wong Chan Tong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO
Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 102/2014
Louvor

嘉 獎
首席顧問高級技術員Luis Manuel Pacheco de Matos Rôlo
學士自2010年9月6日起入職廉政公署，在法律範疇擔任職務期
間一直為本公署提供卓越的法律專業意見，憑著其專業知識及
經驗，對上級交託的任務均以認真、盡責的態度完成，對本公署
的良好運作作出了卓越的貢獻。

O técnico superior assessor principal, licenciado Luis Manuel Pacheco de Matos Rôlo, iniciou funções no Comissariado
contra a Corrupção em 6 de Setembro de 2010. No desempenho das suas funções na área de Direito, para além de ter
elaborado pareceres jurídicos de alta qualidade, tem executado
eficazmente as tarefas superiormente determinadas com grande seriedade e elevada responsabilidade demonstrando sólidos
conhecimentos e experiência profissional, contribuindo significativamente para assegurar o bom funcionamento do Comissariado.

