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外，梁榮利為外地警方提供協助，成功取得極具價值之情報，對

促進警務合作和維護地區安全有莫大裨益，績效斐然。

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，現特向梁榮利一等刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升至緊接的較高職級的

效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一八年六月十五日

保安司司長 黃少澤

第 107/2018號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局吳健宏一等刑事偵查員，在2011年入職，現於情

報及支援廳轄下部門履職。

吳健宏工作嚴謹認真，克盡職守，拼搏不懈，無畏執法險阻，

鍥而不捨探尋解決之法，致力提升偵查技術，執法能力出眾，屢

獲讚許。

過去一年，吳健宏參與多宗重大案件的偵查工作，表現突

出，其高度投入調查工作，日以繼夜仔細分析大量涉案資訊，抽

絲剝繭，辦案期間積極與多個調查部門交流及鑽研案情，憑藉熟

練的偵查技巧獲得關鍵線索，有效協助刑偵單位開展執法行動，

對破案起到至關重要的作用。吳健宏嚴格貫徹情報主導的執法

理念，長期為局方刑偵工作提供有力支援，對維護本地治安環境

和社會穩定作出重要貢獻。

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，現特向吳健宏一等刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升至緊接的較高職級的

效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓勵。

二零一八年六月十五日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一八年六月二十日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

do trabalho geral. Para além disso, este investigador tem pro-
porcionado assistência frequente junto da polícia do exterior 
e recolhido informações consideravelmente valiosas, dando, 
assim, um contributo significativo para a cooperação policial e 
a salvaguarda da segurança regional, tendo demonstrado um 
desempenho excelente.

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 de 1.ª 
classe, Leong Weng Lei, a Menção de Mérito Excepcional e 
autorizo a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos 
de acesso à categoria imediatamente superior, para servir de 
estímulo.

15 de Junho de 2018.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 107/2018

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal de 1.ª classe, Ng Kin Wang, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2011, desempenha 
funções numa subunidade do Departamento de Informações e 
Apoio.

Ng Kin Wang é uma pessoa rigorosa, séria, dedicada, per-
sistente e sem medo dos perigos e dificuldades encontrados no 
trabalho. Tem-se esforçado por procurar encontrar métodos 
para a resolução dos casos, bem como tem-se empenhado no 
melhoramento das técnicas de investigação. A sua capacidade 
de trabalho destaca-se, obtendo muitos elogios.

No ano passado, este investigador participou nas investiga-
ções de vários casos significativos, tendo demonstrado um de-
sempenho excelente. Durante as investigações, trabalhou com 
total dedicação, efectuou análises e estudos de grandes quanti-
dades de informações de forma ininterrupta e cuidadosa, tro-
cou ideias sobre os casos com outras subunidades de investiga-
ção, utilizou os seus conhecimentos no âmbito da investigação 
para obter pistas críticas, tudo isto contribuindo para auxiliar 
as subunidades de investigação criminal a efectuar operações e 
para resolver os casos. Para além disso, tem concretizado rigo-
rosamente o conceito de «investigação criminal orientada pelas 
informações», prestando apoio ao trabalho de investigação de 
longa duração, dando um grande contributo para a salvaguarda 
da segurança pública e da estabilidade da sociedade de Macau.

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 de 1.ª clas-
se, Ng Kin Wang, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo 
a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de aces-
so à categoria imediatamente superior, para servir de estímulo.

15 de Junho de 2018.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 20 de Junho 
de 2018. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.


