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基於此，根據第5/2006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，特向許惠斌首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職

階副督察的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一一年六月十七日

保安司司長 張國華

第 75/2011號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局賴釗洪首席刑事偵查員，於2002年入職司法警

察局，現任職於該局情報及支援廳行動支援處。

賴釗洪對工作充滿熱誠幹勁，處事態度嚴謹認真，在執行

上級託付的任務和配合其他部門進行偵查工作中積極發揮作

用。身為行動支援小隊的隊長，賴釗洪致力凝聚隊員們的團隊

合作精神，小隊的工作績效顯著，其能力得到同僚的肯定。

過去一年，在司法警察局若干執法行動的支援和策劃部署

中，賴釗洪表現專業果敢、永不言棄，經常廢寢忘餐工作，帶

領小隊成員悉力以赴，充分運用偵查知識和技巧，協助成功偵

破罪案，成績斐然。賴釗洪的積極拼搏，為維護本澳治安作出

了卓越貢獻。

基於此，根據第5/2006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，特向賴釗洪首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職

階副督察的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一一年六月十七日

保安司司長 張國華

第 76/2011號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局黃志豪首席刑事偵查員，於2002年入職司法警

察局，現任職於該局博彩罪案調查處博彩罪案行動科。

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 direc-
tor da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal princi-
pal Hoi Wai Pan, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a 
redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à 
categoria de subinspector, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.  

17 de Junho de 2011.    

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 75/2011

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal Lai Chio Hong, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2002, desempenha 
funções na Divisão de Apoio Operacional do Departamento de 
Informações e Apoio.

Lai Chio Hong tem revelado empenho, energia e seriedade 
no exercício das suas funções, desempenhando um papel positi-
vo no cumprimento das missões que lhe foram atribuídas pelo 
superior e na cooperação de trabalho de investigação com ou-
tros serviços. Como chefe da equipa de apoio operacional, Lai 
Chio Hong trabalha sempre de modo a reforçar o espírito de 
equipa, aumentando assim a eficiência do trabalho da mesma, 
sendo a sua capacidade reconhecida pelos colegas.

Ao longo do ano passado, no planeamento do apoio e estraté-
gia de operação policial da PJ, Lai Chio Hong tem demostrado 
coragem, profissionalismo, bem como um espírito persistente, 
tendo trabalhado quase até à exaustão, liderando os elementos 
da equipa para fazer o melhor possível, com o seu conheci-
mento de investigação e competência, conseguindo resolver 
casos criminais e obter êxitos relevantes. Assim, Lai Chio Hong 
desempenha as suas funções com atitude de empenho, dando 
um contributo relevante para a salvaguarda da manutenção de 
segurança da RAEM.

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 principal 
Lai Chio Hong, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a 
redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à 
categoria de subinspector, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.

17 de Junho de 2011.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 76/2011

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal Vong Chi Hou, em exercício 
de funções na Polícia Judiciária desde 2002, desempenha actual-
mente funções na Secção de Operação de Combate aos Crimes 
relacionados com o Jogo da Divisão de Investigação de Crimes 
relacionados com o Jogo. 
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