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第 71/2009號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局副局長張玉英一等高級技術員，於一九九三年

進入司法警察司，任職當時的司法警察學校，由於表現突出，

於一九九五被任命為司法警察學校校長助理，並於一九九八年

十一月至二零零三年期間出任司法警察學校校長，在此期間，

她工作積極、嚴謹、專業、出色、甘於奉獻，為司法警察的專

業和職業培訓、法律宣傳等工作作出了突出貢獻。在澳門回歸

後，更在協助司法警察局領導層推動內外改革和整頓的過程中

發揮重要作用。於二零零三年十二月出任司法警察局副局長以

後，根據局長的授權，全面統籌該局人事管理、人員培訓及刑

事技術等方面的管理工作，在推動該局優化內部管理、促進科

技強警和加強人員多元培訓等方面表現突出，並按局長的要求

統籌開展各類法律問題和法律修改的研究工作，取得顯著的成

效。

多年來，不管負責哪方面的工作，張玉英都認真負責，並

都取得突出的成效，在處理領導層交付並不屬其職責範圍的警

務工作時，同樣盡責盡力、追求完美，從不計較個人得失。其

專業、敬業、樂業和奉獻的精神，一直得到該局局長的讚賞和

認同，成為屬下司警工作人員的良好榜樣，因此，有理由對張

玉英副局長進行特別嘉獎。

基於此，根據澳門特別行政區第5/2006號法律第十八條第

一款及第二款第（二）項的規定，經司法警察局局長建議，現

特向張玉英副局長頒發卓越功績獎，並准予直接晉升為第一職

階首席高級技術員，以資鼓勵。

二零零九年六月二十五日

保安司司長 張國華

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 71/2009

Menção de Mérito Excepcional

A subdirectora da Polícia Judiciária, Cheong Ioc Ieng, técnica 
superior de 1.ª classe, está ao serviço desta Polícia desde 1993. 
Começou as suas funções na Escola de Polícia Judiciária e, gra-
ças ao seu desempenho excepcional, foi nomeada em 1995 ad-
junta do director da Escola de Polícia Judiciária, tendo assumi-
do no período compreendido entre Novembro de 1998 e 2003, o 
cargo de directora daquela Escola. Ao longo desse período, o di-
namismo, rigor, profissionalismo, prestação excelente e o senti-
do de dedicação com que sempre encarou as suas funções, mui-
to contribuíram para o trabalho desta Polícia, inclusivamente a 
formação de especialização, formação profissional e divulgação 
de conhecimentos jurídicos. Após o retorno de Macau à Pátria, 
ajudou a Direcção da PJ na reforma e reordenamento interno 
desta Instituição, desempenhando um papel fundamental neste 
processo. Em Dezembro de 2003, foi nomeada subdirectora 
da Polícia Judiciária e, em conformidade com as competências 
que lhe foram atribuídas pelo director da PJ, a Dra. Cheong Ioc 
Ieng, interveio na gestão e na organização e coordenação do 
trabalho da PJ, inclusivamente a gestão dos recursos humanos, 
formação de pessoal, processamento de assuntos relacionados 
com as ciências forenses, entre outras tarefas que ficou incumbi-
da de executar. De salientar o desempenho excepcional que tem 
revelado no exercício das suas funções, com particular destaque 
para as áreas de optimização da gestão interna da Instituição, 
fortificação da polícia com recurso à ciência e tecnologia e re-
forço da formação diversificada do pessoal. Para além disso, em 
resposta ao pedido do director desta Polícia, foi responsável 
pela organização e coordenação de vários estudos sobre ques-
tões jurídicas e revisões da legislação, tendo alcançado êxitos 
relevantes.  

Ao longo de muitos anos de trabalho, a subdirectora da PJ, 
Cheong Ioc Ieng, em todas as tarefas de que foi incumbida, de-
monstrou sempre seriedade e um grande sentido de responsa-
bilidade, tendo obtido resultados relevantes. É de realçar ainda 
o modo responsável e dedicado, bem como o incessante espírito 
de procura da perfeição e o de abnegação com que encarou o 
trabalho de índole policial que lhe foi atribuído pela Direcção, 
trabalho esse que não seria de facto da sua competência. O seu 
grande espírito profissional e a sua dedicação não só lhe gran-
jearam os elogios e reconhecimentos do director desta Polícia, 
mas também serviram de exemplo para os seus subordinados. A 
presente menção é uma merecida homenagem para a subdirec-
tora da Polícia Judiciária, Cheong Ioc Ieng.   

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 2) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006 da Região Administrativa 
Especial de Macau, e sob proposta do director da Polícia Judi-
ciária, atribuo à subdirectora da Polícia Judiciária, Cheong Ioc 
Ieng, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo o seu acesso 
directo para a categoria de técnico superior principal, 1.º esca-
lão, para servir de estímulo.

25 de Junho de 2009.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.




