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過去一年，麥廣志為遏止毒品犯罪不辭勞苦，憑藉其專業知

識和偵查技巧，迅速掌握毒販和吸毒人士的動向，並進行周密部

署，最終協助部門偵破涉及越南籍人士團夥販毒、青少年販毒以

及郵遞販毒等多宗案件，為維護社區安寧和社會法治作出了卓

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，現特向麥廣志一等刑

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

階一等刑事偵查員的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓

勵。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

第 114/2014號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局陳麗蓉一等刑事偵查員，於2008年入職，一直隸

屬於博彩及經濟罪案調查廳博彩罪案調查處。

陳麗蓉心思縝密，分析力強，且處事認真，能出色地完成上

級所交託的任務，並以其幹勁和刑偵經驗，協助部門偵破多宗高

利貸、剝奪他人行動自由、詐騙和盜竊等罪案。

過去一年，陳麗蓉在預防和打擊博彩犯罪方面作出了卓越

貢獻，在一宗涉及三百萬元與博彩有關的電腦詐騙案偵辦過程

中，其工作表現尤為突出，憑着積累經年的辦案經驗及洞悉能

力，鍥而不捨地進行調查搜證，最終找出破案線索，協助部門

將嫌疑人緝拿歸案，有效震懾了侵害本澳博彩業利益的犯罪份

子。

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，現特向陳麗蓉一等刑

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。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

No ano passado, o investigador demonstrou zelo e abnegação 
no combate a este tipo de crimes, com os seus conhecimentos 
profissionais e a técnica de investigação adquiridos, conseguiu-
-se identificar rapidamente as actividades de traficantes e 
consumidores de droga, preparando as operações de forma 
eficiente, isto tudo foi uma grande ajuda para a sua divisão na 
resolução de casos de tráfico de estupefacientes de uma orga-
nização vietnamita, de tráfico praticado por jovens e através de 
correio, dando por isso um contributo relevante para garantir a 
segurança e salvaguardar a 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 de 1.ª 
classe, Mak Kuong Chi, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos 
de progressão à categoria de investigador criminal de 1.ª classe, 
3.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 114/2014

Menção de Mérito Excepcional

A investigadora criminal de 1.ª classe, Chan Lai Iong, em 
funções na Polícia Judiciária desde 2008, tem trabalhado na 
Divisão de Investigação de Crimes relacionados com o Jogo do 
Departamento de Investigação de Crimes relacionados com o 
Jogo e Económicos.

Chan Lai Iong tem demonstrado uma atitude meticulosa e 
séria, possui uma forte capacidade de análise, consegue con-
cluir perfeitamente as tarefas atribuídas, com a sua motivação 
e experiência de investigação, tem ajudado essa divisão a resol-
ver vários casos de agiotagem, sequestro, burla e furto.

No ano passado, esta investigadora deu contributos positivos 
no trabalho de prevenção e combate aos crimes relacionados 
com o jogo. Num dos casos, em que o montante envolvido era 
de 3 milhões patacas, numa burla informática, durante a re-
solução deste caso, Chan Lai Iong mostrou um desempenho 
excelente, usando especialmente a experiência de investigação 
obtida nos anos anteriores e a sua perspicácia, efectuou persis-
tentemente investigações e recolhas de provas, até conseguir 
encontrar pistas que levassem a sua divisão à deter o suspeito, 
o que poderá servir de dissuasor para os criminosos que põem 
em causa os interesses do sector do jogo em Macau.

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 direc-
tor da Polícia Judiciária, atribuo à investigadora criminal de 
1.ª classe, Chan Lai Iong, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos 
de acesso à categoria de investigador criminal principal, 1.º es-
calão, para servir de estímulo.

11 de Junho de 2014.                            

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.


