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透過行政長官二零一三年五月三十一日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條及第

二十八條規定，政府總部輔助部門散位合同人員郭美嫦，獲重新

訂立散位合同，為期一年，職級為第一職階技術工人，薪俸點150

點，自二零一三年七月一日起生效。

–––––––

二零一三年六月十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 91/2013號保安司司長批示

卓越功績獎

司法警察局Porfírio Zeferino de Souza二等督察，於1983

年加入司法警察司，現為該局刑事調查廳侵犯人身罪案調查科

負責人。

Porfírio Zeferino de Souza的刑偵經驗豐富，面對困難無

畏無懼，為求尋找事實真相和緝捕兇徒不辭勞苦，以優異的表現

完成多宗社會關注案件的偵查工作，為司法警察局贏得讚譽。作

為負責人，其善於調動下屬的積極性，注重團隊協作，確保辦案

效率和質量。

過去一年，Porfírio Zeferino de Souza帶領工作團隊在預

防和打擊嚴重侵犯人身罪案中表現卓越，其中在2012年12月20

日一名少年被圍毆致死的案件中，Porfírio Zeferino de Souza

及其團隊從多方收集證據進行分析，迅速鎖定19名參與毆鬥的

人士，並在內地警方協助下，於案發後數天內將所有匿藏本澳或

潛逃內地的作案人緝拿歸案，為維護社會安寧和死者尊嚴作出

了重要貢獻。

基於此，根據澳門特別行政區第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，現特向

Porfírio Zeferino de Souza二等督察頒授卓越功績獎，並准予

直接晉升為司法警察局第一職階一等督察，以資鼓勵。

二零一三年六月十四日

保安司司長 張國華

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 31 de 
Maio de 2013:

Kuoc Mei Seong, assalariado, dos SASG — autorizada a cele-
brar novo contrato de assalariamento, pelo período de um 
ano, como operário qualificado, 1.º escalão, índice 150, nos 
termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, em vigor, a partir 
de 1 de Julho de 2013.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 19 de Junho de 2013. 
— O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 91/2013

Menção de Mérito Excepcional

O inspector de 2.ª classe Porfírio Zeferino de Souza, em 
funções na Polícia Judiciária desde 1983, encontra-se actual-
mente a desempenhar funções de responsável pela Secção de 
Investigação de Crimes Contra a Pessoa do Departamento de 
Investigação Criminal.

O inspector Souza possui uma rica experiência na investi-
gação criminal, é destemido quando enfrenta as dificuldades, 
trabalha incansavelmente para descobrir a verdade dos factos 
e deter os suspeitos, mostra um excelente desempenho na 
conclusão da investigação dos casos mais preocupantes pela 
sociedade, granjeando assim elogios para a Polícia Judiciária. 
Na qualidade de responsável, mobiliza o entusiasmo dos seus 
subordinados, dando grande importância à colaboração no 
seio da equipa, por forma a garantir a eficácia e a qualidade da 
resolução dos casos.

Ao longo do ano passado, sob a liderança do inspector Por-
fírio Zeferino de Souza, no trabalho da prevenção e combate 
aos crimes graves contra a pessoa, a sua equipa mostrou um 
excelente desempenho, em especial, num caso da agressão fa-
tal a um jovem de 15 anos, ocorrido no dia 20 de Dezembro de 
2012, em que o inspector e a sua equipa analisaram as provas 
recolhidas, identificando rapidamente 19 indivíduos envolvidos 
no caso. Alguns dias depois, com o auxílio da polícia da China 
continental, foram detidos todos os suspeitos que se escondiam 
em Macau ou que tinham fugido para a China continental, 
contribuindo assim, para a salvaguarda da tranquilidade da so-
ciedade e a dignidade da vítima.

 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 Ju-
diciária, atribuo ao inspector de 2.ª classe, Porfírio Zeferino 
de Souza, a Menção de Mérito Excepcional e autorizo o seu 
acesso directo para a categoria de inspector de 1.ª classe, 1.º 
escalão, da Polícia Judiciária, para servir de estímulo.

14 de Junho de 2013.                            

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
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