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安環境、保障居民不受毒品侵害盡心盡力，對維護法律尊嚴及社

會安寧貢獻良多。

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，現特向何耀錦首席刑事偵查員頒授卓越功

績獎，以資鼓勵。

二零一七年六月二十七日

保安司司長 黃少澤

第 97/2017號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局梁健威首席刑事偵查員，於2005年入職，現隸屬

博彩及經濟罪案調查廳。

梁健威工作認真勤奮，偵查能力出眾，憑藉其豐富的刑偵工

作經驗及敏銳的觀察力，屢次協助局方破案及拘捕作案人，對刑

偵團隊貢獻良多。

過去一年，梁健威在調查高利貸犯罪上不遺餘力，成績斐

然。其對所掌握的犯罪情報細緻分析，一絲不苟；在去年7月協助

局方搗破一個專門向莊荷放貸的高利貸集團，其後繼續深挖案

情，反覆推敲案中細節，最終成功確定約百名被害人身份；11月，

又對一宗已偵破的高利貸案深入調查，繼而破獲一個以內地居

民為目標並涉及多宗禁錮案件的高利貸集團。這些案件的偵破，

不僅有效打擊了博彩犯罪，同時起到強大的震懾作用，阻遏相關

犯罪向社區蔓延，對維護社區安全至關重要。

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，現特向梁健威首席刑

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三

職階首席刑事偵查員，以資鼓勵。

二零一七年六月二十七日

保安司司長 黃少澤

tremamente importante na descoberta de diversos casos graves 
e, por conseguinte, dando um contributo tanto para a salva-
guarda do ambiente seguro afastando a população dos males 
provocados pelas drogas, como para a defesa da dignidade do 
direito e o garante da tranquilidade da 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 Judiciária, 
atribuo ao investigador criminal principal, Ho Iu Kam, a Men-
ção de Mérito Excepcional, para servir de estímulo.

27 de Junho de 2017.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. 

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 97/2017

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Leong Kin Wai, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2005, encontra-se 
actualmente destacado no Departamento de Investigação de 
Crimes relacionados com o Jogo e Económicos. 

Leong Kin Wai exerce as suas funções com seriedade, de-
dicação e possui uma capacidade destacada de investigação 
criminal. Além disso, aproveitando a sua perspicácia extraor-
dinária e larga experiência nesta área, o mesmo tem apoiado 
a PJ na resolução de vários casos e na detenção de criminosos, 
contribuindo assim de forma relevante para o êxito da equipa 
de investigação criminal. 

No ano passado, Leong Kin Wai participou activamente na 
investigação de vários casos de agiotagem tendo obtido bons 
resultados das análises minuciosas que efectuou a todas as in-
formações criminais recolhidas. Em Julho do ano passado, o 
mesmo apoiou a PJ no desmantelamento de um grupo de agio-
tagem que concedia empréstimos exclusivamente aos croupiers 
de casino. Após a resolução deste caso, Leong Kin Wai con-
tinuou a efectuar análise meticulosa relativa aos seus porme-
nores e, conseguintemente, foram confirmadas com sucesso as 
identidades de cerca de cem ofendidos. Em Novembro, com a 
investigação intensa, também realizada pelo mesmo investiga-
dor, das pistas recolhidas de um caso resolvido de agiotagem, 
foi desmantelado um outro grupo de agiotagem que se envol-
veu em vários casos de sequestro, sendo os ofendidos todos da 
China continental. A resolução destes casos, não só reforçou 
o combate aos crimes relacionados com o jogo como tam-
bém gerou um efeito de dissuasão para os criminosos, tendo 
impedido o alastramento deste tipo de crime na comunidade e 
assegurado a estabilidade social.

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 principal, 
Leong Kin Wai, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo 
o seu acesso directo para a categoria de investigador criminal 
principal, 3.º escalão, para servir de estímulo.

27 de Junho de 2017.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.




