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範。綜上所述，因工作表現突出及出類拔萃，現對上述警員作

出公開嘉獎。

二零零九年八月十七日

保安司司長 張國華

第 106/2009號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第13/2000號行政命令所賦

予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局警員趙達欽（編號155991），他自履行警

務人員職責以來，盡忠職守。

他是位守紀律及尊重別人的軍事化人員，在工作上表現出

正直、誠實、適應能力高，有良好的公民意識，以及為提高所

屬部隊甚至整個保安部隊的形象作出貢獻，現對上述警員作出

公開嘉獎。

二零零九年八月十七日

保安司司長 張國華

第 107/2009號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第13/2000號行政命令所賦

予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局警員劉偉航（編號381921），因在其職業

生涯中，一直表現出專心致志，堪稱典範。

面對其職務固有的特殊性質，劉偉航警員除了顯示出非常

盡忠職守外，還表現出其忠誠及認真。他全情投入於工作，為

謹慎遵守其工作義務不惜犧牲個人利益，現對上述警員作出公

開嘉獎。

二零零九年八月十七日

保安司司長 張國華

第 108/2009號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第13/2000號行政命令所賦

予的權限，作出本批示：

嘉獎治安警察局警員趙炳雄（編號408921），他自履行警

務人員職責以來，盡忠職守。

nho excepcional constitui um exemplo da forma como deve ser 
interpretada a função policial, razão porque é de inteira justiça 
referir-lhe o reconhecimento das autoridades de segurança, o 
que faço através deste público louvor.

17 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 106/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o guarda n.º 155 991, Chio Tat Ian, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, pela forma competente e disciplinada 
como vem desempenhando as tarefas que lhe são cometidas.

Militarizado disciplinado e respeitador, demonstra em todos 
os actos de serviço a que é chamado, aprumo e correcta ade-
quação da sua conduta cívica, mormente pela mais-valia que 
acrescenta à imagem pública da corporação a que pertence, em 
particular, e das FSM em geral, o que faço através do presente 
louvor.

17 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 107/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o guarda n.º 381 921, Lao Wai Hong, do Corpo de Polí-
cia de Segurança Pública, pela forma exemplar e dedicada como 
vem caracterizando a sua carreira profissional.

Interpretando, na íntegra, o conteúdo e especiais característi-
cas das funções em que está investido, o guarda Lao Wai Hong 
vem revelando grande lealdade e seriedade para além de um 
notável e zeloso sentido do dever, dedicando-se-lhe por inteiro 
e jamais regateando o sacrifício dos seus interesses privados, o 
que, por dever de justiça, se leva a efeito através deste público 
louvor.

17 de Agosto de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 108/2009

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Ordem Executiva n.º 13/2000;

Louva o guarda n.º 408 921, Chio Peng Hong, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, pela forma competente e discipli-
nada como vem desempenhando as tarefas que lhe são cometi-
das.




