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毒、吸毒、搶劫及藏有禁用武器等罪行的案犯，有效遏止日漸

增多的毒品犯罪；其出色的工作表現，堪為其他同事的典範，

亦獲得上級的讚賞，並且對維護本地區的治安環境和法治社會

的尊嚴和威信作出了卓越的貢獻。

基於此，根據第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，特向唐鏡波首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉階為司法警察局第三職

階首席刑事偵查員的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓

勵。

二零一一年六月十七日

保安司司長 張國華

第 71/2011號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局李漢宇首席刑事偵查員，於1999年加入司法警

察司，現任職於司法警察局周副局長輔助辦公室。

李漢宇一直以來均能出色地完成上級託付的任務，在協助

查辦有組織及嚴重犯罪工作方面沉穩幹練，不辭勞苦，亦從不

計較個人得失，其表現得到了上級和同僚的肯定。

多年來，李漢宇在司法警察局屢次的執法行動中表現優

秀，無論是在2008年和今年5月所偵破的非法外圍投注案，還

是在2008年和2009年分別搗破兩個有組織犯罪集團的執法行動

中，李漢宇始終秉持正直無畏的理念和敬業的態度，把專業知

識應用於偵查工作中，成功協助局方拘捕主要作案人士，並檢

獲大量作案工具和贓物贓款等，對維護社會治安和居民人身財

產安全作出了卓越貢獻。

基於此，根據第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，特向李漢宇首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職

階副督察的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一一年六月十七日

保安司司長 張國華

de arguidos envolvidos em crimes de tráfico de droga, consumo 
de droga, roubo e posse de armas proibidas, conseguindo assim 
reprimir com eficácia o aumento de crimes de droga. O seu de-
sempenho excelente, que é considerado exemplo para todos os 
subordinados e outros colegas, granjeou o reconhecimento do 
superior, dando um contributo relevante para a salvaguarda da 
manutenção da segurança de Macau e da dignidade e prestígio 
da sociedade de direito.

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, e sob proposta do director 
da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal principal 
Tong Keang Po, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a 
redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de pro-
gressão ao 3.º escalão da categoria de investigador criminal 
principal, da Polícia Judiciária, para servir de estímulo. 

17 de Junho de 2011.    

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 71/2011

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal Lei Hon U, em exercício de 
funções na Polícia Judiciária desde 1999, desempenha actual-
mente funções no Gabinete de Apoio do subdirector Chau Wai 
Kuong.

Lei Hon U tem cumprido sempre as missões que lhe foram 
atribuídas pelo superior, demonstrando calma, capacidade, sem 
temor da dureza do trabalho, sempre com inteira disponibilida-
de para colaborar na investigação de crimes graves e organiza-
dos, tendo a sua atitude granjeado o reconhecimento de supe-
rior e colegas.

Ao longo dos anos, Lei Hon U tem mostrado excelência na 
execução de operações policiais, quer na descoberta dos casos 
de aposta ilegal em 2008 e em Maio do corrente ano, quer no 
desmantelamento de dois casos de grupo de crime organizado 
em 2008 e 2009. Lei Hon U tem manifestado sempre integrida-
de e destemor, bem como atitude de dedicação, pondo o seu co-
nhecimento profissional e raciocínio cuidadoso no trabalho de 
investigação, conseguindo ajudar esta Polícia a deter os autores 
de crimes. Além disso, muitos instrumentos relacionados com 
crimes foram também apreendidos, o dinheiro e bens em causa 
foram recuperados dando, por isso, um contributo relevante 
para a salvaguarda da segurança social e do património da po-
pulação.

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, e sob proposta do director da 
Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal principal Lei 
Hon U, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução 
de um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à catego-
ria de subinspector, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, para servir 
de estímulo.

17 de Junho de 2011.   

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
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