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cuidadosa e de planeamento com visão de futuro, nomeada-
mente no trabalho de promoção da avaliação holística do risco 
em Macau em relação ao branqueamento de capitais e finan-
ciamento ao terrorismo, e para além disso, no acompanha-
mento das avaliações feitas pelas instituições internacionais 
sobre o respectivo trabalho efectuado pela RAEM, envidando 
esforços para a Polícia Judiciária conseguir atingir os padrões 
internacionais na luta ao branqueamento de capitais. Lam Chi 
Ieng participou ainda no trabalho de elaboração das medidas 
de combate ao branqueamento de capitais, dando as suas opi-
niões e fazendo propostas na área da execução da lei e da in-
formação, contribuindo assim para uma significativa ajuda na 
manutenção da ordem do sistema financeiro de Macau.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e sob proposta 
do director da Polícia Judiciária, atribuo à técnica superior as-
sessora, Lam Chi Ieng, a Menção de Mérito Excepcional, para 
servir de estímulo.

26 de Junho de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 73/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lou Chan Fai, em exercício 
de funções na Polícia Judiciária desde 2006, encontra-se 
actualmente destacado, como chefia funcional no Departamento 
de Informações e Apoio e acumula as funções de porta-voz.

Lou Chan Fai tem revelado, no exercício das suas funções, 
uma atitude prudente e responsável, possui grandes capaci-
dades na técnica de investigação, uma grande aptidão para a 
coordenação e um forte espírito de equipa e está sempre dis-
posto a ajudar os seus colegas de trabalho. Além disso, tem-se 
destacado pelo seu empenho no aumento do nível de eficiência 
e de eficácia da subunidade e pela sua dedicação na liderança 
da sua equipa para concretizar as tarefas atribuídas. 

Ao longo do ano transacto, Lou Chan Fai participou na 
investigação de vários casos complexos e desempenhou as suas 
funções com zelo. Liderou e desenvolveu o empenho total da 
sua equipa na recolha de informações criminais, analisando 
com persistência e máxima diligência cada caso, fornecendo 
informações relevantes e de grande qualidade, bem como 
deu um rápido apoio operacional às diversas subunidades 
de investigação, o que contribuiu fundamentalmente para a 
investigação e resolução de vários casos. Lou Chan Fai tem 
exercido também funções de porta-voz, divulgando, de forma 
precisa e oportuna, aos media e ao público, informações sobre 
o trabalho policial, promovendo o fortalecimento dos laços 
entre a polícia e os media, a transparência das acções policiais, 
e dando um grande contributo para a salvaguarda da seguran-
ça da sociedade, da vida e do património da população.

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, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
e sob proposta do director da Polícia Judiciária, atribuo ao 
investigador criminal principal, Lou Chan Fai, a Menção de 
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Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão directa para a 
categoria de investigador criminal principal, 4.º escalão, para 
servir de estímulo.

26 de Junho de 2021.               

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 74/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ng Kin Wang, em exercí-
cio de funções na Polícia Judiciária desde 2011, encontra-se ac-
tualmente ao serviço como chefia funcional no Departamento 
de Informações e Apoio.

Ng Kin Wang trabalha com profissionalismo, seriedade e 
prudência, possuindo distinta capacidade de análise global e 
boa ética profissional, tendo os resultados do seu trabalho sido 
reconhecidos e elogiados pelos superiores.

Ao longo do ano transacto, Ng Kin Wang liderou a sua 
equipa para participar nas averiguações técnicas dos casos de 
levantamento transfronteiriço e ilegal de dinheiro com uso de 
cartões e burlas telefónicas, conseguindo, com a paciência ex-
traordinária e a observação perspicaz, obter pistas críticas em 
abundantes informações, dando um forte apoio às subunida-
des de investigação e contribuindo para a resolução dos casos. 
Nos anos mais recentes, os crimes são praticados de forma 
mais diversificada e com meios mais sofisticados, pelo que a 
investigação se torna mais difícil em comparação com o passa-
do. Apesar disso, Ng Kin Wang, sem medo das dificuldades e 
desafios, tem melhorado constantemente a sua capacidade téc-
nica de averiguação e tem formulado também proactivamente 
sugestões que visam aperfeiçoar as técnicas usadas no trabalho 
do seu departamento, o que dá contributos efectivos para o au-
mento da eficácia na execução da lei.

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, alterada pela Lei 
n.º 14/2020, e sob proposta do director da Polícia Judiciária, 
atribuo ao investigador criminal principal, Ng Kin Wang, a 
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão 
directa para a categoria de investigador criminal principal, 2.º 
escalão, para servir de estímulo.

26 de Junho de 2021.               

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 75/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lau Weng Kun, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encontra-se 
actualmente destacado, como chefe de uma equipa de investi-
gação do Departamento de Informações e Apoio.


