N.º 27 — 5-7-2017

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE

9609

第 104/2017 號保安司司長批示

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 104/2017

卓越功績獎

Menção de Mérito Excepcional

司法警察局方嘉乾二等刑事偵查員，於2012年入職，在情報
及支援廳轄下部門工作。
方嘉乾工作積極熱誠，謹慎盡責，在執行上級委派的各種任
務時總能以大局為重，不辭勞苦，並能高效完成，備受讚許和信
賴。
面對日益複雜的治安形勢，方嘉乾運用其在情報領域的專
業技巧及能力，專注而快速地整理和分析大量數據資料，去蕪
存菁，並且精準研判治安風險，多次協助局方取得破案關鍵線索
及預判犯罪趨勢，對預防犯罪、維護社會法治和地區安全作出了
重大貢獻。
基於此，根據第5/20 06號法律第十八條第一款及第二款第
（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向方嘉乾二等刑
事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉階為司法警察局第三職
階二等刑事偵查員的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓
勵。
二零一七年六月二十七日
保安司司長

黃少澤

O investigador criminal de 2.ª classe, Fong Ka Kin, em exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2012, desempenha
funções numa subunidade do Departamento de Informações e
Apoio.
Fong Ka Kin é uma pessoa entusiasmada, positiva e responsável, trabalhando incansavelmente para cumprir com eficiência todos trabalhos atribuídos pelo superior, qualidades que lhe
granjearam a confiança e admiração dos companheiros.
Com a situação de segurança de Macau a ficar cada vez mais
complicada, Fong Ka Kin com a sua técnica especial e capacidade profissional na área de informação, conseguiu rapidamente tratar e analisar grande volume de dados de informação
e obter pistas importantes ajudando a PJ a desmantelar muitos
casos, dando assim, o seu contributo à salvaguarda da sociedade de direito e a segurança regional, bem como a prevenção de
crime.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 1) do
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do director
da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal de 2.ª
classe, Fong Ka Kin, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de
progressão ao 3.º escalão da carreira de investigador criminal
de 2.ª classe, da Polícia Judiciária, para servir de estímulo.
27 de Junho de 2017.
O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

–––––––

二零一七年六月二十八日於保安司司長辦公室
辦公室主任

張玉英

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 28 de Junho
de 2017. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室
第 61/2017 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，並根據行政長官第123/2010號批示第十五款的規
定，作出本批示。

委任王勁秋以無償兼任方式擔任文化產業委員會秘書長的
職務，自二零一七年六月十五日起，為期一年。

二零一七年六月十四日

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 61/2017
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 15 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 123/2010, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
É nomeada Wong Keng Chao para exercer, em regime de
acumulação não remunerada, as funções de secretária-geral do
Conselho para Indústrias Culturais, pelo período de um ano, a
partir de 15 de Junho de 2017.
14 de Junho de 2017.

社會文化司司長

譚俊榮

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

