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施方面不遺餘力，敢於建言獻策，務使局方刑事技術保持先進
水平，對落實科技強警、促進鑑定效率，以至調查和打擊各類犯
罪、維護社會安寧帶來顯著效益和積極影響。

基於此，根據第5/20 06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，現特向林文華顧問高
級技術員頒授卓越功績獎，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

manter a peritagem forense a nível elevado, tem manifestado
com coragem a sua opinião e sugerido estratégias, no âmbito
da implementação do conceito de «Uso da Tecnologia para Melhorar o Trabalho Policial» e da promoção da eficiência da peritagem, bem como na investigação e no combate a diferentes
crimes e na salvaguarda da tranquilidade da nossa sociedade
tem-se esforçado para conseguir resultados que se têm tornado
evidentes e têm dado efeitos positivos.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e na 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 técnico superior assessor, Lam Man Wa, 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.

保安司司長

黃少澤

第 99/2018 號保安司司長批示

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 99/2018
Menção de Mérito Excepcional

卓越功績獎
司法警察局劉鎮威首席刑事偵查員，於2001年入職，現於博
彩罪案調查處轄下博彩罪案特別行動科擔任職務主管。

劉鎮威熱心盡責，勤懇進取，具備良好專業素質和職業操
守，無懼博彩犯罪形勢急遽變化，厲行主動警務理念，帶領團隊
積極應對，在防範博彩犯罪方面取得良好成果。

劉鎮威致力優化執法模式，增進與娛樂場營運方的互信和
合作，提高調查效率，協助局方準確掌握博彩犯罪最新態勢，對
常發或新興犯罪作出有效打擊。過去一年，劉鎮威以果斷快速
的行動應對博彩犯罪，三十次帶領同事當場逮捕正在實施高利
貸犯罪的不法份子；亦搗破一個對本澳市民放貸的犯罪集團，拘
捕包括主腦在內的六名集團成員，有效遏止同類犯罪，為保障市
民和旅客的生命財產安全、維護澳門良好的旅遊城市形象作出
貢獻。

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，現特向劉鎮威首席刑事偵查員頒授卓越功

O investigador criminal principal, Lau Chun Wai, em
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2001, encontra-se actualmente ao serviço na Secção de Operação Especial
de Combate aos Crimes relacionados com o Jogo da Divisão de
Investigação de Crimes relacionados com o Jogo, como chefia
funcional.
Lau Chun Wai desempenha as suas funções com muito entusiasmo, possuindo boa qualidade profissional e ética profissional, sem temer a mudança rápida da situação de crimes relacionados com o Jogo, liderando a sua equipa com o conceito de
policiamento activo, dando assim um contributo positivo na
prevenção de crimes relacionados com o Jogo.
Lau Chun Wai tem-se dedicado sempre no sentido de optimizar
a execução da lei, reforçando a confiança e a cooperação com
os operadores de casino. O mesmo esforça-se para elevar a
eficiência das averiguações, ajudando esta Polícia a obter as
informações mais recentes sobre a situação de crimes relacionados com o Jogo para um combate eficaz aos crimes novos
e frequentes. Durante o ano passado, Lau Chun Wai liderou
trinta vezes a sua equipa e conseguiu capturar os criminosos
que estavam a praticar crimes de usura no local. Lau Chun Wai
conseguiu também desmantelar uma rede criminosa de usura
que fazia empréstimos aos residentes de Macau, tendo sido
detidos seis elementos da rede, incluindo o líder, dando assim o
seu contributo para a salvaguarda da vida e bens da população
e turistas, ajudando a preservar a boa imagem do turismo da
cidade de Macau.
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, Lau Chun Wai, a
Menção de Mérito Excepcional, para servir de estímulo.

績獎，以資鼓勵。

二零一八年六月十五日

15 de Junho de 2018.
保安司司長

黃少澤

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

