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託的任務，多年來協助部門偵破多宗涉及電腦、支付卡、偽鈔

以及偽造文件等犯罪案件。

過去一年，資訊罪案持續上升，且作案手段越趨隱密，為

履行法定職責，龍漢威無私付出，秉持維護法紀的信念，充分

運用法律和刑事偵查的專業知識與技巧到偵查工作上，協助破

解犯罪手法，成績斐然。二零零九年，龍漢威在參與偵查的兩

宗重大電腦犯罪案件中表現出色，在與相關部門共同努力下成

功偵破案件，特別是其中一宗嫌犯多次在互聯網討論區發表恐

嚇言論，及勒索澳門特區政府、脅迫本地區機關、公然教唆犯

罪、誹謗、侮辱的案件，龍漢威在整個調查過程以至破案前的

關鍵時刻，均完全忘我地投入工作，為司法警察局最終將嫌疑

人緝捕歸案作出了突出貢獻。龍漢威憑藉其專業能力與幹勁，

有效維護了澳門的經濟秩序、法治社會的尊嚴和管治威信，同

時為執法部門贏得了讚譽。

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，特向龍漢威一等刑

事偵查員頒授卓越功績獎，並准予為晉升為司法警察局第一職

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。

二零一零年六月二十三日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一零年六月二十八日於保安司司長辦公室

辦公室代主任  沈頌年

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 95/2010號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款及第

七條，以及第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的

規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予教育暨青年局局長蘇朝暉碩士或其

法定代任人，以便其代表澳門特別行政區作為簽署人，與“雅

lhe foram confiadas. Ao longo dos anos, com a sua colaboração, 
foram resolvidos pelas subunidades desta Polícia, diversos casos 
ligados à informática, crimes relacionados com cartões de paga-
mento, de falsificação de notas e de documento, entre outros.

No ano passado, registou-se uma subida de crimes na área 
informática, tendo sido praticados com meios cada vez mais 
bem dissimulados. Para cumprir o seu dever da melhor forma, o 
investigador criminal Long Hon Wai trabalhou com dedicação 
e abnegação, seguindo com convicção a defesa da lei, aprovei-
tando os seus conhecimentos jurídicos e capacidade profissional 
na investigação criminal, de modo a descodificar os métodos 
complexos usados para cometer os crimes, obteve êxitos rele-
vantes. No ano de 2009, Long Hong Wai conseguiu um grande 
desempenho participando na investigação de dois casos ligados 
à informática e muito mediáticos. Com a sua cooperação, foram 
resolvidos, pelas subunidades desta Polícia, os casos referidos, 
num dos quais, o suspeito divulgou, num fórum online, discursos 
de ameaça, tentativas de extorsão ao Governo de Macau, 
coacção a entidades locais, instigação pública à prática de cri-
mes, difamação e injúria. Desde o início da investigação até ao 
momento da resolução deste crime, Long Hong Wai trabalhou 
com abnegação, tendo contribuído consideravelmente para a 
detenção do suspeito. Com a sua capacidade profissional e en-
tusiasmo, assegurou tanto a ordem económica, a dignidade do 
estado de direito e a importância de uma boa administração, 
como o prestígio de quem executa a lei.

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 de 1.ª classe, Long 
Hon Wai, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo a redução 
de um ano no tempo de serviço para efeitos de acesso à catego-
ria de investigador principal, 1.º escalão, para servir de estímulo. 

23 de Junho de 2010. 

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 28 de Junho de 
2010. — O Chefe do Gabinete, substituto, Sam Chong Nin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 95/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Educação e Ju-
ventude, mestre Sou Chio Fai, ou no seu substituto legal, todos 
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爾高建築設計顧問有限公司”簽訂“巴波沙校舍設施設計工

作”之合同。

二零一零年六月十八日

社會文化司司長 張裕

第 96/2010號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款和第

七條，第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示。

轉授一切所需權力予體育發展局局長黃有力學士或其法定

代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與Companhia de 

Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.簽訂公共體育設施網絡

團體租場管理系統開發服務合同。

二零一零年六月十八日

社會文化司司長 張裕

第 97/2010號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款和第

七條，連同第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的

規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化基金行政管理委員會主席吳衛

鳴碩士或其法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署

人，與“廣星傳訊有限公司”簽訂為文化局提供二零一零年七

月一日至十二月三十一日期間售票服務的合同。

二零一零年六月二十四日

社會文化司司長 張裕

os poderes necessários para representar a Região Administra-
tiva Especial de Macau, como outorgante, no contrato da 
prestação de serviços do «Projecto das instalações da Escola 
Primária Luso-Chinesa Tamagnini Barbosa», a celebrar com a 
em presa «Arco — Arquitectura, Desenho e Consultoria, Limi-
tada».

18 de Junho de 2010.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 96/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Instituto do Desporto, 
licenciado Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de desenvolvimento do sistema de gestão de aluguer 
das instalações da Rede das Instalações Desportivas Públicas 
pelas colectividades, a celebrar com a «Companhia de Teleco-
municações de Macau, S.A.R.L.». 

18 de Junho de 2010.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 97/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bá sica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Re gulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Cultura, mestre Ung Vai Meng, ou no seu substitu-
to legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no contra-
to de prestação de serviços para a venda de bilhetes do Instituto 
Cultural, durante o período de 1 de Julho a 31 de Dezembro 
de 2010, a celebrar com a «Sociedade de Prestação de Serviços 
Kong Seng Paging Limitada».

24 de Junho de 2010.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.
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