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nico superior de ciências forenses assessor, Mak Hon Kong, a 
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a sua progressão di-
recta para a categoria de técnico superior de ciências forenses 
assessor, 3.º escalão, para servir de estímulo.

9 de Agosto de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 73/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ho Tai Meng, em exercí-
cio de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encontra-se 
actualmente destacado, como chefia funcional na Secção Ope-
racional e Investigação da Divisão de Investigação e Combate 
ao Tráfico de Estupefacientes.

No seu trabalho, Ho Tai Meng tem revelado seriedade e di-
ligência, nunca desistindo perante dificuldades, dá o exemplo 
no desempenho das suas funções. Com a sua liderança a sua 
equipa concluiu com eficiência as tarefas distribuídas. A sua 
capacidade da execução da lei granjeou-lhe a confiança dos su-
periores e o respeito dos colegas.

Nos últimos anos, Ho Tai Meng liderou a sua equipa no 
desmantelamento de vários casos graves ligados à droga contri-
buindo significativamente para preservar a estabilidade de 
Macau. Desde o início da epidemia do novo tipo de coronavírus, 
grupos de traficantes transfronteiriços têm recorrido a méto-
dos extremamente dissimulados, utilizando os serviços de cor-
reio. Ho Tai Meng, com sua profunda experiência e discerni-
mento, conseguiu descobrir com precisão os detalhes do crime 
e formulou, com destreza, estratégias para o combater. Além 
disso, esforçou-se para promover uma profunda colaboração 
entre a PJ, os Serviços de Alfândega, os Correios e o sector de 
logística, melhorando a prevenção e investigação conjunta, no 
sentido de combater eficazmente os crimes transfronteiriços 
associados à droga, demonstrando, assim, a sua excelente capa-
cidade de coordenação e eficácia na aplicação da lei. 

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 ao investigador crimi-
nal principal, Ho Tai Meng, a Menção de Mérito Excepcional, 
para servir de estímulo.

9 de Agosto de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 74/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Leong Kin Wai, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2005, encontra-
-se actualmente destacado, como chefia funcional da Secção 
de Patrulhamento Contra Crimes Relacionados com o Jogo da 
Divisão de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo 
desta Polícia.


