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社團、學校、傳媒等保持良好合作關係，同時肩負高危談判工

作，總能以專業技巧化險為夷。

過去一年，鄭寶湘貫徹部門的社區警務理念，落實執行上級

的工作部署，致力使大廈罪案預防小組發揮更積極的社區防罪

作用，又加強與學校及社團合作，推動“滅罪小先鋒種子”及“司

法警察局大廈防罪之友”等計劃，同時與傳媒保持良好互動，多

方面深化警民合作關係，對本局社區警務的發展貢獻卓著。

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，現特向鄭寶湘副督察

頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職階二等督察

的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

第 104/2014號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局João Fernando Teixeira Lopes Monteiro副督

察，於1997年入職，現隸屬刑事調查廳毒品罪案調查處。

João Fernando Teixeira Lopes Monteiro長期負責緝毒工

作，辦事仔細認真，並憑藉極佳的溝通能力，積極協助部門與境

外執法機關合作，聯手打擊跨境毒品犯罪。作為偵辦跨境毒品

犯罪的小組負責人，其展現良好的統籌和協調能力，帶領下屬屢

破案件，表現優異。

過去一年，在偵辦兩宗分別涉及55公斤可卡因及2公斤

“冰”毒的跨境運毒案過程中，João Fernando Teixeira Lopes 

Monteiro與國際警方保持緊密溝通，又與其團隊並肩作戰，根據

情報對涉案團夥進行深入研判和調查，及時對運毒來澳的嫌疑

ço, procurando sempre manter uma boa cooperação com as 
associações, estabelecimentos de ensino e mídia, a par disso, 
desempenha ainda funções de negociação de alto risco, tendo 
conseguido resolver situações críticas através das suas capaci-
dades técnicas e profissionais.

Ao longo do ano, Cheang Pou Seong tem actuado segundo 
os princípios do policiamento de proximidade utilizados na sua 
subunidade, assim como tem concretizado as tarefas confiadas 
pelos seus superiores, trabalhando duramente no desenvol-
vimento do papel de prevenção criminal na comunidade do 
Grupo de Prevenção Criminal na Área da Habitação, a par 
disso, reforçou a cooperação com os estabelecimentos de ensi-
no e associações, promovendo os projectos «Guia Juvenil para 
Combater o Crime» e «Amigos da prevenção criminal predial 
da Polícia Judiciária», assim como manteve uma boa interac-
ção com as mídias, reforçando em diversos âmbitos, os laços 
de cooperação entre a polícia e a população, dando assim um 
contributo relevante para o desenvolvimento do trabalho de 
policiamento de proximidade.

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 subinspector, Cheang Pou Seong, 
a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de um 
ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à categoria de 
inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.

11 de Junho de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 104/2014

Menção de Mérito Excepcional

O subinspector, João Fernando Teixeira Lopes Monteiro, 
exerce funções na Polícia Judiciária desde 1997, encontra-se 
actualmente a desempenhar funções na Divisão de Investiga-
ção e Combate ao Tráfico de Estupefacientes do Departamen-
to de Investigação Criminal.

João Fernando Teixeira Lopes Monteiro, trabalha desde 
sempre no combate aos estupefacientes, tem exercido cuidado-
sa e seriamente as suas funções, com a sua excelente capacida-
de de comunicação tem ajudado a cooperação com as autorida-
des estrangeiras, no combate conjunto aos crimes transfrontei-
riços relacionados com estupefacientes. Enquanto responsável 
da equipa de prevenção e combate aos crimes transfronteiriços 
relacionados com estupefacientes, tem mostrado uma boa ca-
pacidade de organização e coordenação do trabalho, liderando 
os seus subordinados a resolver com sucesso vários casos e de-
monstrando um excelente desempenho.

No último ano, durante a investigação de dois casos de trans-
porte de estupefacientes, um que envolvia 55 kg de cocaína e 
outro 2 kg de «ice», João Fernando Teixeira Lopes Monteiro 
manteve-se em contacto directo com polícias de outros países 
e trabalhado com a sua equipa, com base nas informações 
obtidas analisou profundamente e investigou um grupo sus-
peito, possibilitando assim o controle destes suspeitos que 
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人進行監控，最終成功逮捕涉及兩案的多名外國不法份子，並繳

獲大量毒品；而在協助其他國家偵查的販毒集團案件的國際警

務合作中，其亦發揮了極其重要的作用，為協助部門拓展國際警

務合作、打擊跨境犯罪作出了卓越貢獻。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（二）項的規定，經司法警察局局長建議，現特向João Fernando 

Teixeira Lopes Monteiro副督察頒授卓越功績獎，並准其在按

相關法律規定修讀相應的培訓課程且取得合格成績後，可直接

晉升為司法警察局第一職階二等督察，以資鼓勵。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

第 105/2014號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局鄭康樂副督察，於1997年入職，現隸屬博彩及經

濟罪案調查廳清洗黑錢罪案調查處。

鄭康樂工作態度嚴謹，勇於承擔，面對複雜難辦的案件亦無

畏無懼，凸顯其出眾的偵查能力和專業素質，同時善於促進團

隊內的分工合作，先後協助部門偵破多宗嚴重刑事案件，貢獻卓

越。

此外，為配合亞太區反清洗黑錢組織對本澳進行相關風險

評估，作為代表司法警察局參與有關項目的成員，鄭康樂工作表

現突出，積極與各部門協調進行相關工作，並竭盡全力克服各種

困難，協助評估程序順利進行。

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，現特向鄭康樂副督察

頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職階二等督察

的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

planeavam transportar estupefacientes para Macau, acabando 
por conseguir deter as pessoas envolvidas nos dois casos, onde 
foram apreendidas grandes quantidades de estupefacientes. No 
âmbito da cooperação policial internacional, tem dado apoio 
às outras autoridades na investigação de casos que envolviam 
grupos de tráfico de estupefacientes, desempenhou um papel 
muito positivo, promovendo a cooperação policial internacio-
nal e dando um grande contributo nas acções de combate aos 
crimes transfronteiriços.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e na alínea 
2) do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do 
director da Polícia Judiciária, atribuo ao subinspector, João 
Fernando Teixeira Lopes Monteiro, a Menção de Mérito Ex-
cepcional e autorizo nos termos legais a frequência do curso de 
formação e acesso directo à categoria de inspector de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, caso conclua o curso com 
aproveitamento, para servir de estímulo.

11 de Junho de 2014. 

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 105/2014

Menção de Mérito Excepcional

O subinspector, Cheang Hong Lok, em exercício de funções 
na Polícia Judiciária desde 1997, encontra-se actualmente ao 
serviço da Divisão de Investigação de Crimes de Branquea-
mento de Capitais do Departamento de Investigação de Cri-
mes relacionados com o Jogo e Económicos.

Cheang Hong Lok tem tido uma atitude rigorosa e respon-
sável no trabalho e é destemido quando enfrenta casos difíceis 
e complexos, o que revela a sua distinta capacidade de investi-
gação e qualidade profissional. Além disso, tem demonstrado 
a sua habilidade em promover a colaboração e distribuição de 
tarefas dentro da equipa de trabalho, ajudando a subunidade 
na resolução de vários casos graves, dando um grande contri-
buto para o trabalho.

Além disso, em articulação com o trabalho de avaliação de 
risco em Macau realizado pelo Grupo da Ásia-Pacífico sobre 
o Branqueamento de Capitais (APG), Cheang Hong Lok, 
como representante da PJ nesse projecto, teve um desempenho 
distinto e coordenou com dedicação as diversas subunidades 
no desenvolvimento do trabalho relativo, envidando todos os 
esforços para superar as mais diversas dificuldades, de modo a 
garantir o bom andamento do processo de avaliação.

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 subinspector, Cheang Hong 
Lok, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução de 
um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à categoria 
de inspector de 2.ª classe, 1.º escalão, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.

11 de Junho de 2014. 

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.


