
N.º 26 — 30-6-2010 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 7221

近年，何偉明亦參與了包括電腦法理鑑證領域的資訊犯罪

偵查技術支援工作，並積極參加專業培訓，不斷更新專業知識

和技能。在對電子證據進行分析的工作中，何偉明為刑偵工作

提供了寶貴的技術支援，協助偵破了多宗電腦犯罪。在偵查一

系列網上誹謗、侮辱及恐嚇等犯罪案件中，他與上級及同僚充

分配合，成功克服一些技術難點，取得了重要線索，最後鎖定

作案嫌疑人並將其緝拿歸案。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（二）項的規定，經司法警察局局長建議，特向何偉明顧問高

級技術員頒授卓越功績獎，並准予直接晉升為司法警察局第一

職階首席顧問高級技術員，以資鼓勵。

二零一零年六月二十三日

保安司司長 張國華

第 87/2010號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局趙慧明二等高級技術員，於二零零四年進入司

法警察局，一直在資訊處從事資訊範疇的技術工作。

趙慧明對工作認真、態度積極、小心謹慎、精益求精、全

力以赴，且主動學習尖端專業知識，為該局資訊管理系統持

續、正常和穩定地運作提供了良好的技術支援，以滿足刑事偵

查部門資訊範疇的需求，確保司法警察局無間斷及高效的執法

服務。

此外，趙慧明亦負責該局自動化指掌紋識別系統的管理及

技術支援工作，在有關系統的升級及整合過程中，趙慧明表現

優秀，並對系統設計提出了精闢的分析和建議，為項目的順利

完成作出了突出的貢獻。

基於此，根據第5/2006號法律第十八條第一款及第二款第

（二）項的規定，經司法警察局局長建議，特向趙慧明二等高

級技術員頒授卓越功績獎，並准予直接晉升為司法警察局第一

職階一等高級技術員，以資鼓勵。

二零一零年六月二十三日

保安司司長 張國華

Nos últimos anos, Ho Wai Meng tem participado tanto no 
trabalho de apoio técnico à investigação de crimes informáticos, 
no âmbito da perícia forense, como em cursos de formação, de 
modo a renovar os seus conhecimentos profissionais e capaci-
dade. Relativamente à analise de provas electrónicas, Ho Wai 
Meng forneceu um apoio indispensável à investigação, com a 
sua colaboração, foram resolvidos diversos crimes do foro infor-
mático. Em especial, durante a investigação de um crime, perpe-
trado na internet, que envolvia difamação, injúria, ameaça, entre 
outro, ele cooperou com as chefias e colegas, superando várias 
dificuldades e finalmente, obtiveram-se pistas importantes de 
forma a identificar e deter o suspeito do crime.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 2) 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, Ho Wai 
Meng, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo o seu acesso 
directo para a categoria de técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, da Polícia Judiciária, para servir de estímulo.           

23 de Junho de 2010.   

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 87/2010

Menção de Mérito Excepcional

A técnica superior de 2.ª classe, Chio Wai Meng, em funções 
na Polícia Judiciária desde 2004, tem vindo a trabalhar na Di-
visão de Informática desde aquela data, executando trabalho 
técnico da área de informática.

Chio Wai Meng enfrenta sempre o trabalho com seriedade, 
entusiasmo, atitude rigorosa e cautelosa, espírito persistente e 
de procura da perfeição, e ainda estuda activamente o conheci-
mento profissional sofisticado, o que forneceu um grande apoio 
técnico para o funcionamento constante, normal e estável do 
sistema de gestão informático da PJ, satisfazendo a necessidade 
das subunidades de investigação criminal em matéria de infor-
mática, bem como assegurando o serviço, ininterrupto e eficaz, 
de execução da lei a prestar por esta instituição.

Além disso, compete ainda a esta técnica superior o traba-
lho de gestão e apoio técnico do sistema de AFIS/APIS dessa 
Polícia. Durante o processo de actualização e integração deste 
sistema, a funcionária demonstrou um desempenho excelente e 
apresentou análises e opinões penetrantes dando, deste modo, 
contributo significativo na conclusão com êxito desse projecto.   

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 e alínea 2) do 
n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 5/2006 da Região Administrativa 
Especial de Macau, e sob proposta do director da Polícia Judi-
ciária, atribuo à técnica superior de 2.ª classe, Chio Wai Meng, a 
Menção de Mérito Excepional e autorizo o seu acesso directo 
para a categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
para servir de estímulo. 

23 de Junho de 2010. 

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
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