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Despacho do Secretário para a Segurança n.º 84/2019

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 1.ª classe António Manuel Pereira, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 1988, encontra-se 
actualmente a desempenhar funções de responsável pela Sec-
ção de Investigação e Combate ao Roubo, do Departamento 
de Investigação Criminal.

António Manuel Pereira possui uma larga experiência na 
investigação, demonstrando grande capacidade de resolução 
de crimes. É uma pessoa cuidadosa, que procura tratar as ta-
refas sem se importar com perdas ou ganhos pessoais. É capaz 
de unir os subordinados mantendo o espírito de equipa e tem 
orientado com empenho o seu grupo durante as diligências de 
investigação. A maioria dos casos investigados foram resolvi-
dos rapidamente, e foi sempre um bom exemplo para os cole-
gas e os mais novos. Por isso tem sido elogiado pelos superiores 
e respeitado pelos colegas.

Com o desenvolvimento económico, alguns criminosos colo-
cam em causa a segurança ignorando a lei e praticando roubos 
violentos. Logo que recebe informações associadas a esse tipo 
de crime, o inspector Pereira lidera a sua equipa na investiga-
ção, acompanhando os casos incansavelmente com recurso a 
técnicas específicas de investigação que permitem estudar com 
precisão cada pormenor tentando encontrar com celeridade os 
vestígios relacionados com a actuação dos assaltantes, e ras-
trear com exactidão o percurso de fuga. Tem desempenhado 
as suas funções com dedicação e com base nos conhecimentos 
adquiridos. O trabalho de execução da lei tem sido feito com 
empenho e coragem, a fim de salvaguardar eficazmente a vida 
e o património de residentes e turistas, demonstrando também 
a determinação e a capacidade, desta Polícia, para manter a 
ordem pública e executar o trabalho em prol do bem da popu-
lação, o que contribui muito para melhorar a imagem profissio-
nal e a eficácia da Polícia Judiciária.

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 da Região Administrati-
va Especial de Macau, e sob proposta do director da Polícia 
Judiciária, atribuo ao inspector de 1.ª classe António Manuel 
Pereira a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução 
de um ano no tempo de serviço para efeitos de progressão ao 
escalão imediato da mesma categoria, para servir de estímulo.

21 de Junho de 2019.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 85/2019

Menção de Mérito Excepcional

O técnico superior assessor, Che Ka Kin, ingressou na Polícia 
Judiciária em 2006 e encontra-se actualmente destacado na 
Divisão de Informática Forense, desempenhando funções de 
peritagem forense.

Che Ka Kin tem demonstrado relevantes qualidades profis-
sionais, exercendo as suas funções com rigor, precisão, zelo, 

第 84/2019號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局薛專耀一等督察，於1988年入職，現擔任刑事調

查廳搶劫罪案調查科主管。

薛專耀刑偵經驗豐富，辦案能力卓越，處事一絲不苟，不計

個人得失；又能凝聚下屬，體現團隊精神，盡心盡力帶領下屬辦

案，經其偵辦的案件絕大部份都能火速偵破，堪為同僚和後輩的

榜樣，備受上級的讚賞和同僚的敬重。

隨着經濟持續發展，一些不法份子漠視法紀實施暴力搶劫

行為，威脅社會治安。每當接獲犯罪消息時，薛專耀隨即帶領團

隊展開調查，以鍥而不捨的精神和專業的偵查技巧準確研判案

中每一細節，迅速鎖定搶匪的作案軌跡，精準追蹤其逃遁路線，

殫智竭力，奮勇執法，有效保障居民和旅客的生命財產安全，彰

顯部門維護治安、執法為民的決心和能力，對提升部門的專業高

效形象有超卓貢獻。

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，現特向薛專耀一等督

察頒授卓越功績獎，並准予為晉階至同一職級下一職階的效力

而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一九年六月二十一日

保安司司長 黃少澤

第 85/2019號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局謝嘉健顧問高級技術員，於2006年入職，現於電

腦法證處從事法理鑑證工作。

謝嘉健術業專精，處事嚴謹細緻，而且勤奮踏實，責任心強，




