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Despacho do Secretário para a Segurança n.º 79/2021

Menção de Mérito Excepcional

O investigador criminal principal, Lao Kuok Cheong, em 
exercício de funções na Polícia Judiciária desde 2008, encon-
tra-se actualmente destacado na Secção de Investigação de 
Crimes Informáticos da Divisão de Investigação de Crimes 
Informáticos.

Lao Kuok Cheong é uma pessoa honesta e modesta que 
exerce as suas funções com diligência e responsabilidade, pos-
sui uma grande aptidão de execução e forte consciência de co-
laboração no trabalho, é competente no desempenho das fun-
ções em diversos cargos. Trabalha com abnegação e consegue 
sempre excelentes desempenhos no trabalho, granjeando assim 
a confiança e o reconhecimento dos colegas e dos superiores.

No ano passado, Lao Kuok Cheong resolveu vários crimes 
cibernéticos, revelando um elevado nível de desempenho. Du-
rante a parte mais severa da pandemia de COVID-19, houve 
criminosos que alegavam falsamente, com recurso a plata-
formas online, de haver máscaras à venda mas na realidade 
eram burlas. Lao Kuok Cheong perseguiu a origem desse caso, 
conseguiu, com rapidez, identificar e deter o autor do crime, 
garantindo efectivamente a segurança dos bens dos cidadãos, 
a tranquilidade da população e a estabilidade social. Na inves-
tigação de um caso emergente de burla cibernética, Lao Kuok 
Cheong persistiu em rastrear o fluxo do dinheiro burlado e 
conseguiu interceptá-lo a tempo. Assim, a vítima não sofreu 
prejuízos. Além disso, ao investigar um caso complicado de 
«Enjo Kosai», Lao Kuok Cheong conseguiu descobrir a ver-
dade e actuar de forma decisiva com a ajuda dos seus sólidos 
conhecimentos profissionais na análise cuidadosa dos detalhes 
do crime, o que contribui para a garantia efectiva da seguran-
ça dos bens da população e a defesa da dignidade do direito e 
conseguiu resultados notáveis.

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, Lao Kuok Cheong, a Menção de Mérito Ex-
cepcional 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.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 83/2021

Nos termos da competência que lhe é conferida pelo Anexo 
G ao n.º 1 do artigo 211.º do Estatuto dos Militarizados das 
Forças de Segurança de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro e com referência, ainda, ao 
seu artigo 215.º, o Secretário para a Segurança manda o seguinte:

O subchefe n.º 308 951, Tam Nai Chao, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, tem vindo a exercer as suas funções com 
serenidade, dedicação e empenho, demonstrando um elevado 
sentido de responsabilidade e capacidade profissional. Durante 
a situação epidémica causada pelo novo tipo de coronavírus, 


