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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, de 12 de Junho, e sob pro-
posta do director da Polícia Judiciária, atribuo a Tang Kam Va a
Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de um ano
no tempo de serviço para efeitos de acesso, para servir de estí-
mulo.

28 de Junho de 2006.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 39/2006

Menção de Mérito Excepcional

O investigador principal, Kou Peng Hong, em funções na Po-
lícia Judiciária desde 1997, destacado sucessivamente na Divi-
são de Informações e no Departamento de Investigação Crimi-
nal, encontra-se actualmente ao serviço do Departamento de
Investigação Criminal. Este investigador revelou, durante a pres-
tação de serviço nas ditas subunidades orgânicas, qualidades de
seriedade, espírito de responsabilidade e forte empenho. De-
monstrou excelentes capacidades na análise profunda de casos
de vários géneros recorrendo aos seus conhecimentos especiali-
zados e experiência profissional, exprimiu o seu ponto de vista
correcto e formulou propostas viáveis relativamente à investi-
gação desses casos. A sua iniciativa produziu efeitos positivos
na determinação do rumo da investigação e no planeamento
operacional dos seus superiores. Kou Peng Hong deu também
apoio, em várias ocasiões, a diferentes subunidades orgânicas
desta Polícia, contribuindo para a resolução de um significativo
número de casos de grande relevância criminal. No decorrer
dessas operações, o mesmo ultrapassou todas as dificuldades
manifestando escrupulosidade, prudência, astúcia e espírito fir-
me e, dessa forma, conseguiu a detenção de suspeitos que se
tinham escondido há muito tempo e, bem assim, concluiu com
sucesso todas as tarefas que lhe foram confiadas, dando deste
modo um contributo significativo para o combate à criminalidade
e a manutenção da estabilidade social.

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, de 12 de Junho, e sob pro-
posta do director da Polícia Judiciária, atribuo a Kou Peng Hong
a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de um
ano no tempo de serviço para efeitos de acesso, para servir de estí-
mulo.

28 de Junho de 2006.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 40/2006

Menção de Mérito Excepcional

O investigador principal, Leong Chan Kuong, em funções na
Polícia Judiciária desde 1997, destacado sucessivamente no Gru-
po Operacional e na Secção de Investigação de Crimes contra a
Pessoa, encontra-se actualmente ao serviço da Secção de Inves-
tigação de Crimes contra a Pessoa do Departamento de Investi-
gação Criminal. Este investigador, no desenvolvimento do seu

基於此，根據六月十二日第5/2006號法律第十八條第一款及

第二款第（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向鄧錦

華先生頒發卓越功績獎，並准予減少一年為晉升的效力在服務時

間上的規限，以資鼓勵。

二零零六年六月二十八日

保安司司長 張國華

第39/2006號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局刑事調查廳首席偵查員高炳康先生，自一九九七

年進入司法警察局工作，先後任職於該局的情報處、刑事調查廳

等部門。在每個任職部門，高炳康先生工作一直認真負責，熱誠

投入，能夠結合自己的專業知識和工作經驗對各類案件進行深入

分析，並對案件的調查提出獨到的觀點及可行的方案，為上級確

定偵查方向及議定行動計劃起到積極的作用。高炳康先生還先後

多次協助該局有關部門偵破多宗影響甚大的嚴重刑事案件，在行

動中，他細心謹慎，機智果敢，克服了各種困難，成功拘捕了多

名長期匿藏的犯罪嫌疑人，出色地完成了工作任務，為打擊犯

罪、維護社會安定作出了突出的貢獻。

基於此，根據六月十二日第5/2006號法律第十八條第一款及

第二款第（一）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向高炳

康先生頒發卓越功績獎，並准予減少一年為晉升的效力在服務時

間上的規限，以資鼓勵。

二零零六年六月二十八日

保安司司長 張國華

第40/2006號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局刑事調查廳侵犯人身罪案調查科首席偵查員梁振

光先生，自一九九七年進入司法警察局，先後任職於特別行動

組、侵犯人身罪案調查科等部門。在每個任職部門，梁振光先生

工作都一絲不苟，兢兢業業，在參與多宗涉及侵犯生命罪、侵犯




