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第 8/2023號保安司司長批示

13/2021

顔 415091

顔

  

第 9/2023號保安司司長批示

13/2021

388141

 

–––––––

 

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 8/2023

Nos termos da competência que lhe é conferida pelas dis-
posições conjugadas do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 
176.º, do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 178.º e da alínea 1) do 
artigo 179.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças 
e Serviços de Segurança), e com referência, ainda, ao Anexo V 
da lei acima referida, o Secretário para a Segurança manda o 
seguinte:

O guarda n.º 415091, Ngan Chek Leong, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, tem vindo a exercer as suas funções no 
Grupo de Escolta do Departamento de Trânsito com segu-
rança e coerência, possui capacidade de análise e manifesta 
uma atitude séria e rigorosa, finalizando de forma excelente as 
importantes tarefas imprevistas, complexas e variáveis que lhe 
são determinadas, demonstrando uma boa imagem do corpo 
policial, caracterizado por profissionalismo e eficiência.

Pelo exposto, outorgo ao guarda Ngan Chek Leong, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, este público louvor.

17 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 9/2023

Nos termos da competência que lhe é conferida pelas disposi-
ções conjugadas do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 176.º, 
do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 178.º e da alínea 1) do artigo 
179.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança), e com referência, ainda, ao Anexo V 
da lei acima referida, o Secretário para a Segurança manda o 
seguinte:

O guarda n.º 388141, Tam Ion Hong, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, presta serviço no Grupo de Escolta do Depar-
tamento de Trânsito, e no cumprimento das suas funções tem 
demonstrado atitudes estáveis e serenas, possuindo uma exce-
lente consciencialização de espírito de equipa, mantendo sempre 
sinergia com outras unidades policiais e concluindo com exce-
lência as missões de escolta que lhe são superiormente deter-
minadas, do que resulta a externação de uma boa imagem de 
profissionalismo e de eficiência do corpo policial.

Pelo exposto, outorgo ao guarda Tam Ion Hong, Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, este público louvor.

17 de Janeiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 17 de Janeiro 

de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.




