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之迅速行動，將竊匪逮捕歸案。歐健宏果敢執法、調度有方，與

隊員合作無間，表現優秀。去年娛樂場盜竊案件減少超過兩成，

成效斐然。

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，現特向歐健宏首席刑

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。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

第 85/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局鄭永堅首席刑事偵查員，於2007年入職，現於情

報及支援廳擔任偵查小隊隊長。

鄭永堅工作認真嚴謹，處事抱有熱誠，工作力臻完美，面對

繁重的刑偵工作，鄭永堅毫無怨言，兢兢業業，作為團隊之首，

鄭永堅以身作則，身先士卒，公爾忘私，積極鼓勵同僚並主動分

擔，以自己的行動作出表率，其表現屢獲上級認可及嘉許。

過去一年，鄭永堅帶領下屬為多個偵查部門提供可靠行動

支援，發揮出色的協調和統籌能力，克服重重困難，為多宗案件

告破或取得關鍵證據起到不可或缺的作用。今年初，鄭永堅與

屬下團隊參與新冠肺炎疫情防控工作，時刻堅守崗位，協助追蹤

與確診者有密切接觸的人士，為阻止疫情向社區蔓延、保障居民

的生命安全作出重要貢獻。

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，現特向鄭永堅首席刑

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。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

quentemente identificar o alvo em curtíssimo tempo, actuando 
de imediato e detendo o criminoso. Au Kin Wang é determina-
do e corajoso na execução da lei, capaz de organizar o trabalho 
da maneira mais correcta, cooperando estreitamente com os 
elementos da equipa e mostrando excelência no desempenho, 
que se verifica na redução superior a 20% nos casos de furto 
em casino, no ano passado, o que representa um resultado no-
tável.

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, Au Kin Wang, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a sua progressão directa para a categoria de investiga-
dor criminal principal, 3.º escalão, para servir de estímulo.

26 de Junho de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 85/2020

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Cheang Weng Kin, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2007, encon-
tra-se actualmente destacado, como chefe de uma equipa de 
investigação no Departamento de Informações e Apoio.

Cheang Weng Kin trabalha com seriedade, prudência e entu-
siasmo, e tem o espírito de procura da perfeição. Face a tarefas 
complexas, este investigador tem demonstrado dedicação no 
trabalho sem exibir qualquer sinal de agastamento, sempre 
consciente e pronto a dar o seu melhor. Na qualidade de chefe 
de equipa, tem servido de exemplo com as suas próprias 
acções, mostrando espírito de empenho e abnegação, mobili-
zando a participação dos colegas e dando importância à cola-
boração e apoio recíproco, o que lhe granjeou o reconhecimento 
e elogio dos superiores.

Ao longo do ano transacto, Cheang Weng Kin liderou os 
seus subordinados para colaborar, de forma eficiente e eficaz, 
com várias subunidades de investigação criminal, manifestou 
uma excelente capacidade de coordenação e superou obstácu-
los e dificuldades, assumindo um papel fundamental tanto na 
resolução de casos como na recolha de provas fundamentais. 
No início deste ano, o investigador e sua equipa participaram 
no trabalho de prevenção e combate à pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus, cumprindo com rigor as suas obri-
gações, colaborando na localização de indivíduos que tinham 
mantido contacto próximo com pessoas infectadas, contribuindo 
fortemente para impedir a propagação da epidemia no seio da 
comunidade e para garantir a segurança física da população.

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 princi-
pal, Cheang Weng Kin, a Menção de Mérito Excepcional e au-
torizo a sua progressão directa para a categoria de investigador 
criminal principal, 3.º escalão, para servir de estímulo.

26 de Junho de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.


