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第 253/2014號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第122/2009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陳志光（編號121001），他自履行警務

人員職責以來，一直專心致志及盡忠職守。

他具有高度責任感，克盡己職並有效率地發揮了警務職責，

在團隊中起著卓越的協調作用，特別在對心理有要求嚴格的任

務上，工作表現尤其杰出。

他的工作表現不但備受肯定，而且亦提升了治安警察局的形

象及威望，因此，現對警員陳志光作出公開嘉獎。

二零一四年十二月十一日

保安司司長 張國華

第 254/2014號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第122/2009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梁祐釗（編號101011），他自履行警務

人員職責以來，一直表現出色。

在多年的工作中，他一直不辭辛勞、處處以身作則、勇於承

擔責任、善於克服困難，其卓越的工作表現堪稱部隊的模範。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。

二零一四年十二月十一日

保安司司長 張國華

第 255/2014號保安司司長批示

澳門特別行政區保安司司長根據第122/2009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李春霞（編號229050），自履行警務人

員職責以來，盡忠職守。

她以認真態度完成各項交付的工作，警員李春霞在團隊中

起著良性的互動作用，具有高度責任感，充分發揮了警員的職

責，令治安警察局增光不少。綜上所述，因工作表現出色，現對

上述警員作出公開嘉獎。

二零一四年十二月十一日

保安司司長 張國華

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 253/2014

O Secretário para a Segurança no uso das competências que 
lhe são conferidas pela Ordem Executiva n.º 122/2009;

Louva o guarda n.º 121 001, Chan Chi Kuong, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública que, tanto no desempenho das 
suas actuais funções como ao longo da sua carreira, sempre de-
monstrou disciplina, dedicação e competência profissional.

Possuidor de um elevado sentido de responsabilidade sabe 
usar com bom-senso e eficácia os predicados da autoridade em 
que está investido, revelando-se também um excelente coorde-
nador de equipa, especialmente quando a natureza da missão 
exige presença de espírito e rigor na acção.

A forma como interpreta a sua função policial e a disponibi-
lidade que demonstra prestigiam e dignificam a corporação a 
que pretence, razão porque é o guarda Chan Chi Kuong, cre-
dor do reconhecimento da sua hierarquia, o que, por justiça, 
faço através deste público louvor.

11 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 254/2014

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, no uso das competências que 
lhe são conferidas pela Ordem Executiva n.º 122/2009;

Louva o guarda n.º 101 011, Leong Iao Chio, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, pela forma competente e disci-
plinada como, ao longo da sua carreira, vem desempenhando 
as tarefas que lhe são cometidas.

Ao longo de muitos anos de trabalho, ele tem demostrado 
espírito de zelo e abnegação, coragem em assumir responsabi-
lidade e habilidade para ultrapassar dificuldades. O seu desem-
penho 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 segu-
rança, o que faço através deste público louvor.

11 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 255/2014

O Secretário para a Segurança no uso das competências que 
lhe são conferidas pela Ordem Executiva n.º 122/2009;

Louva a guarda n.º 229 050, Lei Chon Ha, do Corpo de Polí-
cia de Segurança Pública pela forma competente e disciplinada 
como vem desempenhando as tarefas que lhe são cometidas.

Disponível, diligente e sempre atento aos conteúdos específi-
cos de cada missão atribuída, a guarda Lei Chon Ha distingue-
-se ainda pela forma como interage em equipa, revelando um 
elevado sentido de responsabilidade que prestígio a corporação 
e dignifica a função policial, pelo que é de inteira justiça reco-
nhecer publicamente as suas qualidades, o que faço através do 
presente louvor.

11 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
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