
N.º 33 — 17-8-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13455

 

第 80/2022號保安司司長批示

卓越功績獎

2007

14/2020 5/2006

 

第 81/2022號保安司司長批示

卓越功績獎

2007

vestigador criminal principal, Lam Iok Wa, a Menção de Mérito 
Excepcional e autorizo a redução de um ano no tempo de ser-
viço para efeitos de progressão ao escalão imediato da mesma 
categoria, 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 80/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lok Kuan Wa, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2007, encontra-
-se actualmente ao serviço no Departamento de Informações e 
Apoio.

Lok Kuan Wa, tem-se revelado, no exercício das suas fun-
ções, rigoroso, meticuloso, sério e dedicado, e uma pessoa com 
um elevado sentido de responsabilidade e com a coragem de 
desempenhar tarefas importantes. O seu espírito profissional e 
o desempenho no trabalho foram reconhecidos pelos seus su-
periores e colegas.

No ano passado, Lok Kuan Wa participou numa investigação 
de uma rede criminosa de jogo ilegal. Na recolha das provas na 
fase inicial, trabalhou com dedicação e teve um desempenho 
excelente. Sem medo das adversidades, ultrapassou as difi-
culdades, e colaborou com os superiores na organização das 
operações. Por tudo isto, desempenhou um papel importante 
na resolução deste caso. Além disso, o investigador, através da 
sua vasta experiência, tem conseguido analisar e obter infor-
mações críticas, no meio de uma grande quantidade de infor-
mações complexas, num curto espaço de tempo, conjecturando 
detalhadamente as circunstâncias e eventuais riscos, dando 
aos superiores avaliações estratégicas e sugestões de alta qua-
lidade e com perspectiva. Durante o combate à epidemia no 
ano transacto, o investigador trabalhou com rigor, utilizando 
as técnicas de investigação para dar apoio às autoridades na 
investigação ligada à epidemia, contribuindo para impedir o 
surto da epidemia na comunidade, garantindo a segurança da 
saúde da população.

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, Lok Kuan Wa, 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 81/2022

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ho Hoi Cheng, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2007, encontra-se 
actualmente ao serviço na Secção de Investigação de Burlas 
em Telecomunicações da Divisão de Investigação de Crimes 
Económicos.


