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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, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
e sob proposta do director da Polícia Judiciária, atribuo ao 
investigador criminal principal, Sio Cheng Fong, 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 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 78/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lei Chi Fong, em exercício 
de funções na Polícia Judiciária desde 2008, encontra-se 
actualmente destacado, como chefe de uma equipa na Secção 
de Investigação de Burlas em Telecomunicações da Divisão de 
Investigação de Crimes Económicos.

Lei Chi Fong tem manifestado sempre muito entusiasmo e 
mostrado sentido de responsabilidade pelo trabalho, na inves-
tigação de casos complicados tem sido capaz de ter uma atitu-
de cuidadosa e de fazer uma análise cautelosa, demonstrando 
sempre grande capacidade de liderar a sua equipa de forma a 
actuar com firmeza, obtendo assim resultados excelentes, o que 
lhe granjeou repetidamente o reconhecimento dos seus colegas 
e dos superiores. 

Na sua participação na investigação de crimes económicos 
de vários tipos, Lei Chi Fong tem sido capaz de executar o seu 
trabalho com a maior eficácia. No ano passado, na investigação 
de um caso de notas falsas, face à disponibilidade de muito 
poucos dados relacionados com o crime, insistiu a esforçar-se 
para ultrapassar todas as dificuldades, com os vestígios bio-
lógicos encontrados nas notas falsas conseguiu identificar um 
dos autores e, após feita uma investigação meticulosa, acabou 
por resolver de um só golpe o caso; o que ajudou a reprimir os 
actos ilícitos de recolha e tratamento de dados pessoais através 
de telefonemas promocionais, Lei Chi Fong e a sua equipa, 
depois de feito um planeamento cuidadoso e após investigação, 
interceptaram os responsáveis e empregadas das companhias 
em causa, isto surtiu efeitos de dissuasão para tais actos. Lei 
Chi Fong também participou na investigação de um caso de 
burla com moedas virtuais, com o seu espírito de persistência 
e após exame e análise minuciosos do caso, conseguiu superar 
a situação difícil da investigação, acabou por levar os autores à 
justiça, manifestando o poder do estado de direito, defendendo 
efectivamente os direitos e interesses públicos. 

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, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 
sob proposta do director da Polícia Judiciária, atribuo ao inves-
tigador criminal principal, Lei Chi Fong, a Menção de Mérito 
Excepcional e autorizo a sua progressão directa para a categoria 
de investigador criminal principal, 3.º escalão, para servir de 
estímulo.

26 de Junho de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.


