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重要的協調作用，全力協助上級和所屬刑偵團隊調查搜證，最終

在極短時間內偵破案件，並拘捕集團主腦及其他涉案人士，為維

護社會法治作出了重要貢獻。

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，現特向劉志敏首席刑

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。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

第 111/2014號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局賴文威首席刑事偵查員，於2004年入職，現任職

於情報及支援廳特別調查處。

賴文威處事審慎認真，積極進取，善於運用其專業知識在刑

事調查中，且嚴於律己，勇於承擔，執行職務時能發揮組織和協

調作用，協助部門偵破多宗嚴重罪案，表現深受稱許。

過去一年，賴文威工作成績優異，尤為突出的是協助部門徹

底瓦解一個由黑社會操縱、專門實施為賭博的高利貸罪行已近3

年的龐大犯罪集團；在該案的偵辦過程中，賴文威在同僚的配合

下對涉案犯罪團夥進行長時間監控和嚴密調查，至去年6月時機

成熟，採取果斷行動，拘捕集團主腦在內的多名涉案嫌犯，為維

護社會法治作出了卓越貢獻。

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，現特向賴文威首席刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉階為司法警察局第三職

階首席刑事偵查員的效力而減少一年服務時間的時限，以資鼓

勵。

二零一四年六月十一日

保安司司長 張國華

relacionado com a cobrança de dívidas ocorrido em Dezembro 
de 2013, desempenhou um papel crucial no trabalho de coor-
denação, estando sempre ao dispor dos seus superiores e da sua 
equipa de trabalho na investigação e recolha de provas, o que 
permitiu resolver o caso com grande rapidez, detendo o líder 
da rede e os restantes suspeitos, dando assim um contributo 
relevante para a defesa da sociedade de direito.

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, Lao Chi Man, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo 
a sua progressão directa para a categoria de investigador crimi-
nal principal, 3.º escalão, da Polícia Judiciária, para servir de 
estímulo.

11 de Junho de 2014.                            

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 111/2014

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lai Man Vai, em exercício de 
funções na Polícia Judiciária desde 2004, desempenha actual-
mente funções na Divisão de Investigação Especial do Depar-
tamento de Informações e Apoio.

Lai Man Vai tem demonstrado seriedade, rigor e entusiasmo 
no seu trabalho, sendo hábil em aplicar os seus conhecimentos 
profissionais na investigação criminal. Além disso, este inves-
tigador manifesta sempre um alto grau de autodisciplina e res-
ponsabilidade e, desempenhando o seu papel na organização 
e coordenação no trabalho, tem ajudado a sua subunidade na 
resolução de vários casos graves. O seu desempenho relevante 
granjeou-lhe o elogio dos superiores e colegas.

No ano passado, este investigador teve um desempenho ex-
celente, tendo ajudado a sua subunidade na resolução de vários 
casos graves, destacando-se o desmantelamento de um grande 
grupo criminoso organizado por uma associação secreta que, 
durante cerca de três anos, se dedicou exclusivamente à prática 
do crime de usura para jogo. Na investigação deste caso, Lai 
Man Vai, com a cooperação dos seus colegas, efectuou uma 
vigilância e controlo durante um longo período e uma averi-
guação profunda em relação ao mesmo grupo. Em Junho do 
ano passado, os investigadores desencadearam no momento 
propício uma operação resoluta na qual foram detidos vários 
suspeitos, incluindo o cabecilha deste grupo, dando assim um 
contributo relevante para salvaguarda da dignidade do Direito.  

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, Lai Man Vai, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo 
a redução de um ano no tempo de serviço para efeitos de pro-
gressão à categoria de investigador criminal principal, 3.º escalão, 
da Polícia Judiciária, para servir de estímulo.

11 de Junho de 2014.                            

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.


