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第 125/2015號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局馬偉豪首席刑事偵查員，於1999年入職，現在行

動支援處工作，2013年獲委任為職務主管。

馬偉豪工作積極、主動，且精明幹練、勇於創新，不斷設法提

升執法成效，敢於應對挑戰，善於解決執法難點，面對繁重工作

時公爾忘私、從不言倦，每每能高效完成任務，其傑出的工作表

現備受肯定。

過去一年，馬偉豪在每宗案件的偵查過程中總是身先士卒、

廢寢忘餐地投入工作，帶領轄下人員支援各個參與偵查的部門，

及時通報和傳達相關犯罪證據和情報資料，協助局方準確部署，

高效打擊罪惡，並將犯罪份子繩之於法；此外，馬偉豪亦按照上

級指示為鄰近地區的執法部門提供極具價值的刑事情報和警務

支援，協助促進區域警務合作及社會繁榮穩定，貢獻斐然。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款的規定，經司

法警察局局長建議，現特向馬偉豪首席刑事偵查員頒授卓越功

績獎，以資鼓勵。

二零一五年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 126/2015號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局廖國生二等督察，於1996年入職，先後在情報

處、刑事調查廳廳長辦公室、副局長輔助辦公室、行動輔助辦公

室擔任職務主管，現為清洗黑錢罪案調查處代處長。

廖國生督察剛毅果敢，有過人睿智，且心思縝密、推理能力

強，曾協助上級領導統籌和偵破多宗涉及高利貸、非法賭博、入

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 125/2015

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Ma Wai Hou, em exercício 
na Polícia Judiciária desde 1999, encontra-se actualmente ao 
serviço na Divisão de Apoio Operacional e em 2013 foi nome-
ado como chefia funcional.

Ma Wai Hou tem demonstrado uma atitude positiva no tra-
balho e é uma pessoa iniciativa, sagaz, criativa, sempre reforçar 
a eficiência na execução do Direito, corajoso para enfrentar os 
desafios, forte na resolução de dificuldades, sempre disponível 
para trabalhar, sem demonstrar cansaço, completando muitas 
missões com eficiência. Este seu desempenho e êxitos obtidos 
granjearam-lhe o reconhecimento do público.

No decurso das investigações realizadas no ano passado, 
Ma Wai Hou demonstrou um espírito de empenho, liderando 
os seus subordinados na prestação de apoio às subunidades de 
investigação, informando e comunicando oportunamente as res-
pectivas provas criminais e dados de informações, a fim de aju-
dar esta Polícia fazer a implantação, combatendo com eficiência 
a criminalidade e levando os criminosos à justiça. Mais, em 
cumprimento da ordem do superior, este investigador facultou 
informações criminais ponderosas e apoio policial às entida-
des vizinhas da execução do Direito, dando assim contributo 
relevante para a colaboração policial regional e prosperidade e 
estabilidade para a sociedade.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º 
da Lei n.º 5/2006, e sob proposta do director da Polícia Judiciá-
ria, atribuo ao investigador criminal principal, Ma Wai Hou, a 
Menção de Mérito Excepcional, para servir de estímulo.

15 de Junho de 2015.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 126/2015

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 2.ª classe, Liu Kuok Sang, em exercício de 
funções na Polícia Judiciária desde 1996, desempenhou fun-
ções na Divisão de Informações, Gabinete do Chefe do Depar-
tamento de Investigação Criminal, Gabinete de Apoio do Sub-
director, chefia funcional do Gabinete de Apoio à Operação, 
encontra-se actualmente ao serviço na Divisão de Investigação 
de Crimes de Branqueamento de Capitais, como chefe de Divi-
são, em regime da substituição.

O inspector, Liu Kuok Sang é uma pessoa resoluta, corajosa, 
previdente, cuidadosa e forte capacidade de julgamento e tem 
apoiado o superior no trabalho de direcção e organização, aju-
dando no desmantelamento de vários casos relacionados com 
usura, jogo ilícito, furto em residência, burla, tráfico de droga, 
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