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第 81/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局王偉文首席刑事偵查員，於2008年入職，現擔任

經濟罪案調查處電信詐騙罪案調查科職務主管。

王偉文為人正直，工作勤懇，堅毅實幹，具有較強的判斷力

和洞悉力；其樂於協助同袍盡展所長，有效凝聚轄下團隊，屢次

帶領下屬偵破案件，執法成績斐然，獲得同袍稱許和上級讚賞。

去年，有犯罪集團以假金鏈連環詐騙多間押店，王偉文迅速

判斷案件涉及同一團伙，面對複雜艱巨的調查工作，其帶領下屬

排除重重困難辨識騙徒身份，終將作案團伙一網打盡。在其參

與調查的多宗行使假鈔案中，他率領下屬全力辦案，鍥而不捨追

查假鈔來源及作案人身份，最終成功偵破案件，有效震懾不法

份子。同時，王偉文在調查電話騙案期間，與粵港兩地警方緊密

溝通，適時向公眾發出預警，並迅速協調攔截匯款及進行緊急止

付，盡力減少被害人的損失，對維護澳門社會治安和金融秩序發

揮了重要作用。

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，現特向王偉文首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，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。

二零二零年六月二十六日

保安司司長 黃少澤

第 82/2020號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局鄭志輝首席刑事偵查員，於1996年入職，現為刑

事調查廳轄下侵犯人身罪案調查科一偵查小隊隊長。

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 81/2020

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Wong Wai Man, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 2008, desempe-
nha actualmente funções como chefia funcional da Secção de 
Investigação de Burlas em Telecomunicações da Divisão de 
Investigação de Crimes Económicos. 

Wong Wai Man tem uma conduta recta e exerce as suas fun-
ções com dedicação e zelo, possui carácter persistente, revela 
bom senso e um alto nível de percepção. Demonstra sempre 
vontade de ajudar os seus subordinados permitindo que estes 
possam desenvolver as suas qualidades no trabalho. É capaz de 
unir os colegas mantendo o espírito de equipa e tem orientado 
por várias vezes o seu grupo para resolver casos importantes. 
Conseguiu assim resultados extraordinários no trabalho e esta 
sua actuação granjeou-lhe o reconhecimento de colegas e supe-
riores.

No ano passado, uma associação criminosa penhorou corren-
tes de ouro falsas para burlar várias casas de penhores. Após 
análise, Wong verificou com rapidez que uma quadrilha estava 
envolvida nestes casos, e apesar das dificuldades e das circuns-
tâncias complexas, conseguiu ultrapassar todas as adversida-
des e identificar os burlões, e a rede criminosa acabou por ser 
desmantelada. Wong também participou na investigação de 
vários casos ligados a notas falsas, nos quais liderou os seus su-
bordinados trabalhando com total disponibilidade para apurar 
a origem de notas e identificar os autores. Todos os casos aca-
baram resolvidos e produziram um efeito dissuasor. Durante a 
investigação de casos de burla telefónica, Wong colaborou com 
as polícias de Guangdong e de Hong Kong, lançou oportuna-
mente alertas junto da população, e coordenou rapidamente os 
procedimentos de intercepção de transferências de dinheiro e 
cessação urgente de pagamentos a fim de minimizar as perdas 
que as vítimas poderiam sofrer, dando assim um contributo 
relevante na salvaguarda da segurança pública e a ordem finan-
ceira da RAEM.

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 di-
rector da Polícia Judiciária, atribuo ao investigador criminal 
principal, Wong Wai Man, 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.

26 de Junho de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 82/2020

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Cheang Chi Fai, em exer-
cício de funções na Polícia Judiciária desde 1996, encontra-se 
actualmente destacado, como chefe de uma equipa de investi-
gação criminal, na Secção de Investigação de Crimes Contra a 
Pessoa do Departamento de Investigação Criminal.


