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第 72/2009號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局副局長羅偉業一等督察於二零零四年五月擔任

副局長以來，根據局長的授權，協助局長統籌該局刑事犯罪偵

查、經濟犯罪偵查、博彩犯罪偵查及警務行動等方面的管理工

作，以積極、嚴謹、專業及勇於承擔的精神和工作態度，面對

複雜多變的刑偵工作，協助該局局長、領導屬下人員迎接近年

來澳門社會治安對刑偵工作的持續挑戰，屢破大案，有效地維

護社會治安，對各種困擾市民、影響市民安居樂業的輕微案件

也給予有效的預防和打擊。

在多年的工作中，羅偉業副局長一直不辭辛勞、處處以身

作則、勇於承擔責任、善於克服困難、從不計較個人得失，其

卓越的工作表現不僅獲得該局局長的讚賞和屬下人員的認同，

更重要的是，由其協助領導和統籌的該局刑偵工作取得顯著的

成效，對於維護澳門的社會穩定發揮重要的作用。其卓越的工

作表現為該局贏得了榮譽，為屬下人員樹立了榜樣，盡管其個

人原有職級已到達該局刑事偵查人員職程的最高級別—第二職

階一等督察，本嘉獎對其不產生任何法定的效力，仍然值得給

予特別嘉獎。

基於此，根據澳門特別行政區第5/2006號法律第十八條的

規定，經司法警察局局長建議，現特向羅偉業副局長頒發卓越

功績獎，以資鼓勵。

二零零九年六月二十五日

保安司司長 張國華

第 73/2009 號保安司司長批示

卓越功績獎

周偉光一等督察，於一九八八年進入司法警察局，於二零

零四年七月出任刑事調查廳廳長。

多年來，周偉光廳長以市民的生命、財產安全為首位，藉

着豐富的專業知識及積極負責、勤勉不懈的工作態度，憑着對

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 72/2009

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 1.ª classe da Polícia Judiciária, João Augusto 
da Rosa, ao assumir funções como subdirector desta Polícia, em 
Maio de 2004, em conformidade com as competências que lhe 
foram atribuídas pelo Director da PJ, apoiando-o na gestão do 
trabalho, inclusivamente organização e coordenação da investi-
gação criminal, da investigação de crimes económicos, de crimes 
relacionados com o jogo e de várias outras operações policiais. 
Mostrou sempre dedicação, rigor e profissionalismo e um alto 
nível de responsabilidade perante casos em investigação que se 
revestiram de características complexas e diversificadas. Neste 
sentido, o subdirector enfrentou, nos últimos anos, coadjuvando 
o director e à frente dos seus subordinados, desafios e tensões 
constantes no trabalho de investigação criminal e característicos 
da segurança pública de Macau, conseguindo a resolução de 
vários crimes mediáticos, o que ajudou a garantir a segurança e 
manutenção da ordem social, conseguindo ainda executar uma 
prevenção e combate eficiente a vários crimes menores, que têm 
vindo a afectar a vida e o bem-estar da população.

Ao longo de muitos anos de trabalho, o subdirector tem de-
mostrado espírito de zelo e abnegação, coragem em assumir res-
ponsabilidade e habilidade para ultrapassar dificuldades, dando 
um excelente exemplo com a própria conduta. O seu desem-
penho excepcional granjeou-lhe não só os elogios do director 
desta Polícia mas também o reconhecimento dos seus subordi-
nados. Para além disso, é de realçar que os êxitos alcançados na 
investigação criminal liderada e organizada por ele em sintonia 
com o director desta Polícia, contribuíram consideravelmente 
para a manutenção da estabilidade social de Macau. O desem-
penho excepcional do subdirector da PJ, João Augusto da Rosa, 
fez crescer o prestígio da Polícia Judiciária, servindo também de 
exemplo para todos os seus subordinados. Mesmo que a presen-
te Menção não produza nenhum efeito a nível de progressão, 
uma vez que, como inspector de 1.ª classe, 2.º escalão, já se en-
contra no topo da carreira, este reconhecimento é plenamente 
merecido.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 18.º da Lei 
n.º 5/2006 da Região Administrativa Especial de Macau, e sob 
proposta do director da Polícia Judiciária, atribuo ao subdirec-
tor da Polícia Judiciária, João Augusto da Rosa, a Menção de 
Mérito Excepcional para servir de estímulo. 

25 de Junho de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 73/2009

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 1.ª classe, Chau Wai Kuong, em funções na Po-
lícia Judiciária desde 1988, assumiu o cargo do chefe do Depar-
tamento de Investigação Criminal em Julho de 2004.

Ao longo dos últimos anos, o chefe de departamento, Chau 
Wai Kuong, tem considerado como prioridade a vida dos cida-
dãos e a segurança dos bens. Revelou sempre ricos conhecimen-




