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政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官辦公室主任二零一六年五月十一日批示：

應王玉萍的請求，其在政府總部輔助部門擔任第一職階勤

雜人員的行政任用合同自二零一六年六月八日起予以解除。

–––––––

二零一六年六月十日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 101/2016號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局郭志偉首席刑事偵查員，於1996年入職，曾任博

彩罪案調查處預防及調查科職務主管，現任清洗黑錢罪案搜證

及分析科職務主管。

郭志偉對刑偵工作充滿熱誠，敢於承擔，善用積累多年的辦

案經驗和專業知識以提升執行力，且勤於自我增值，又積極指導

後進，備受同事稱許。

今年3月，郭志偉協助偵破一宗集團式清洗黑錢案，涉案集

團長期協助他人偷渡往返澳門與珠海兩地，集團主腦更與多名

家庭成員合謀，利用不同銀行帳戶轉移或隱藏犯罪所得，或透過

清洗黑錢手段將犯罪所得轉換成不動產、動產和金飾，涉案總金

額約2,500萬澳門元；郭志偉帶領轄下人員研判分析大量涉案資

料，陸續查出涉案人等，協助局方一舉搗破該犯罪集團，對打擊

和震懾同類犯罪有重要貢獻。

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，現特向郭志偉首席刑事偵查員頒授卓越功

績獎，以資鼓勵。

二零一六年六月八日

保安司司長 黃少澤

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 11 de Maio de 2016:

Wong Iok Peng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento para o exercício das funções de au-
xiliar, 1.º escalão, nos SASG, a partir de 8 de Junho de 2016.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 10 de Junho de 2016. 
— A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 101/2016

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Kuok Chi Wai, em exercí-
cio de funções na Polícia Judiciária desde 1996, desempenhou 
funções de chefia funcional na Secção de Prevenção e Investi-
gação de Crimes relacionados com o Jogo da Divisão de Inves-
tigação de Crimes relacionados com o Jogo, encontrando-se 
actualmente ao serviço na Secção para a Recolha de Provas e 
Análise de Informações relacionadas com os Crimes de Bran-
queamento de Capitais, como chefia funcional.

Kuok Chi Wai exerce as suas funções com muito entusiasmo 
e elevado sentido de responsabilidade, sendo hábil em aplicar a 
sua experiência e conhecimentos profissionais acumulados na 
investigação para melhorar a capacidade de execução da lei. O 
mesmo investigador é diligente no seu auto-aperfeiçoamento, 
dando activamente instruções aos novos elementos da subuni-
dade, granjeando assim o elogio dos colegas.

Em Março de 2016, Kuok Chi Wai ajudou ao desmantelamento 
de uma rede de crime organizado que fazia branqueamento de 
capitais e sobre a qual recaía a suspeição de se dedicar, há muito 
tempo, ao serviço de imigração ilegal a indivíduos na ida e 
volta entre Macau e Zhuhai. O cabecilha desta rede criminosa 
conspirou ainda com vários membros da sua família, utilizan-
do diferentes contas bancárias para transferir ou esconder o 
lucro do crime, ou através da lavagem de dinheiro usou o lucro 
ilícito na compra de imóveis, móveis e peças de ouro, cujo valor 
envolvido foi cerca de 25 milhões de patacas. Sob a orientação 
de Kuok Chi Wai, este e os seus subordinados fizeram estudo 
e análise de uma grande quantidade de informações criminais 
tendo conseguido identificar os suspeitos. Isto tudo apoiou o 
desmantelamento da dita rede criminosa, de um golpe, pela 
PJ e serviu de combate e dissuasão para os crimes de carácter 
idêntico.

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 Judiciária, 
atribuo ao investigador criminal principal, Kuok Chi Wai, a 
Menção de Mérito Excepcional, para servir de estímulo.

8 de Junho de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. 
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