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第 102/2016號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局梁錦超首席刑事偵查員，於2001年入職，先後在

多個刑偵部門工作，現為技術偵查處其中一名職務主管。

梁錦超辦案嚴謹認真，心思慎密，且分析能力強，又不斷總

結工作經驗，自我提升執法能力和帶領團隊克服各種困難，高效

完成工作，成績斐然，屢獲讚許。

過往一年，梁錦超協助偵查多宗涉及偷渡、販毒的案件，細

心分析搜集得來的大量情報資料，每當發現重要線索便即與相

關調查部門交流研判；為爭取能迅速作出行動部署，經常日以繼

夜地對各項涉案細節進行串併、篩查，以找出關鍵證據，為多宗

嚴重罪案的偵破提供有力支援，對維護社會治安穩定作出了重

大貢獻。

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，現特向梁錦超首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予直接晉階為司法警察局第四

職階首席刑事偵查員，以資鼓勵。

二零一六年六月八日

保安司司長 黃少澤

第 103/2016號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局趙朱惠敏首席刑事偵查員，於1999年入職，先後

於副局長辦公室及縱火罪案調查科任職，現擔任關注少年組職

務主管，並兼任危機談判組副隊長。

趙朱惠敏勤懇不懈，面對繁重工作，經常公爾忘私，在不同

的工作崗位上同樣專注投入，近年擔任關注少年組職務主管，勇

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 102/2016

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Leong Kam Chio, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2001, que de-
sempenhou funções nas várias subunidades de investigação 
criminal, encontra-se actualmente ao serviço na Divisão de 
Investigação Tecnológica, sendo um dos chefias funcionais da-
quela divisão.

Leong Kam Chio tem demonstrado rigor, sinceridade e cui-
dado no seu trabalho de investigação criminal, possuindo forte 
capacidade de análise, fazendo sempre o balanço com a sua 
experiência de trabalho e o melhoramento da sua capacidade 
de execução da lei. Liderando desse modo a sua equipa, os seus 
membros conseguem superar diversas dificuldades encontradas 
e completar as missões com eficiência, com obtenção de resul-
tados extraordinários. O seu desempenho excelente é sempre 
elogiado pelos superiores.

No ano passado, Leong Kam Chio prestou ajuda na investi-
gação de vários casos relacionados com imigração ilegal e tráfi-
co de droga. Da análise detalhada da grande quantidade de in-
formações recolhidas, sempre que descobria pistas importantes 
efectuava imediatamente a análise e estudo com a respectiva 
subunidade de investigação com o objectivo de ganhar tempo 
para poder planejar rapidamente a operação policial. Para tal, 
este investigador fazia, durante vários dias sem interrupção, 
análise, recolha e distinção de todos os pormenores, procuran-
do as provas cruciais, prestando grande apoio para desmante-
lar vários casos graves, dando assim contributo relevante para 
a segurança estável da sociedade.

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 prin-
cipal, Leong Kam Chio, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a sua progressão directa para o 4.º escalão da carreira 
de investigador criminal principal, da Polícia Judiciária, para 
servir de estímulo.

8 de Junho de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 103/2016

Menção de Mérito Excepcional

A investigadora criminal principal, Chiu Chu Wai Man, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 1999, que de-
sempenhou funções no Gabinete do Subdirector e na Secção 
de Investigação e Combate aos Crimes de Fogo Posto, encon-
tra-se actualmente ao serviço no Núcleo de Acompanhamento 
de Menores como chefia funcional, e acumula funções de sub-
-chefe do Grupo de Negociação para Situações de Crise.

Chiu Chu Wai Man tem demonstrado constantemente uma 
atitude dedicada ao enfrentar um volume pesado de trabalho, 
continuando a cumprir as suas atribuições sempre com total 
disponibilidade nos diferentes cargos. Nos últimos anos, no 
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