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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 51/2015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，並根據經第6/2012號行政法規修改的第12/2002號

行政法規第二條第四款（七）項，以及第112/2014號行政命令第

一款的規定，作出本批示。

一、續任教育暨青年局副局長老柏生為青年事務委員會的委

員，任期兩年。

二、本批示自二零一五年三月九日起生效。

二零一五年三月九日

社會文化司司長 譚俊榮

第 52/2015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，以及第112/2014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澳門大學校長趙偉或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“尚匯建築工程有限公

司”簽訂澳門大學新校區——科研大樓北二十一座3樓模擬與混

合信號超大規模集成電路國家重點實驗室展示及辦公室裝修工

程的合同。

二零一五年三月十二日

社會文化司司長 譚俊榮

第 53/2015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，以及根據第6/1999號行政法規第五條第二款所

指附件五（四）項所規定的權限，第18/2011號行政法規第四條

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 51/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
da alínea 7) do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 12/2002, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 6/2012, conjugado com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É renovado o mandato de Lou Pak Sang, subdirector da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, como vogal 
do Conselho de Juventude, pelo período de dois anos.

2. O presente despacho produz efeitos desde 9 de Março de 
2015.

9 de Março de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 52/2015

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 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato relativo à empreitada das obras 
de acabamento da sala de demonstração e dos gabinetes do 
Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integra-
dos em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos, no 3.º andar 
do Edifício de Investigação Científica N21, no novo campus 
da Universidade de Macau, a celebrar com a «Companhia de 
Construção Sunview Lda.». 

12 de Março de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 53/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com referência à 
competência que lhe advém do disposto na alínea 4) do Anexo 
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第二款（二）項、第十一條、第二十六條第一款及第二十八條，第

15/2009號法律第一條第一款、第二條第三款（一）項、第四條及

第五條，連同第26/2009號行政法規第二條、第五條、第七條及第

九條，以及第112/2014號行政命令第一款的規定，作出本批示： 

一、以定期委任方式委任許耀明為旅遊局組織計劃及發展

廳廳長，自二零一五年四月一日起，為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由旅遊局預算承擔。

三、以附件形式公佈委任理據及被委任人的學歷及專業簡歷。

二零一五年三月十六日

社會文化司司長 譚俊榮 

––––––––––

附件

委任許耀明擔任旅遊局組織計劃及發展廳廳長一職的理據

如下：

──職位出缺；

──個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任旅遊局組織

計劃及發展廳廳長一職。

學歷：

──澳門科技大學工商管理學（商業資訊系統學專業）學士

學位。

專業簡歷：

──1988年10月3日至1990年4月1日，以臨時散位方式在前

市政廳擔任電腦操作員及電腦操作員主任；

──1990年4月2日至1990年9月18日，以散位合同方式在前

市政廳擔任首席資訊督導員；

──1990年9月19日至1994年3月17日，以散位合同方式在旅

遊司擔任資訊技術員；

──1994年3月18日至1995年7月4日，以編制外合同方式在

旅遊司擔任資訊技術員；

V a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, nos termos das disposições conjugadas da 
alínea 2) do n.º 2 do artigo 4.º, artigo 11.º, n.º 1 do artigo 26.º e 
artigo 28.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2011, do n.º 1 
do artigo 1.º, alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º e artigos 4.º e 5.º da 
Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 5.º, 7.º e 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e, ao abrigo do n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Hoi Io Meng para 
exercer o cargo de chefe do Departamento de Planeamento e 
Desenvolvimento da Organização da Direcção dos Serviços 
de Turismo, pelo período de um ano, a partir de 1 de Abril de 
2015. 

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Turismo.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

16 de Março de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Hoi Io Meng para o cargo de 
chefe do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento da 
Organização da Direcção dos Serviços de Turismo:

— Vacatura do cargo; 

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe do Departamento de Planeamento 
e Desenvolvimento da Organização da Direcção dos Serviços 
de Turismo, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas na variante de Siste-
mas de Informação Empresarial pela Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau.

Currículo profissional:

— Operador de consola e operador chefe, em regime de as-
salariamento eventual do então Leal Senado de Macau, de 3 de 
Outubro de 1988 a 1 de Abril de 1990;

— Assistente de informática principal, em regime de assa-
lariamento do então Leal Senado de Macau, de 2 de Abril de 
1990 a 18 de Setembro de 1990;

— Técnico de informática, em regime de contrato de assa-
lariamento da Direcção dos Serviços de Turismo, de 19 de Se-
tembro de 1990 a 17 de Março de 1994;

— Técnico de informática, em regime de contrato além do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo, de 18 
de Março de 1994 a 4 de Julho de 1995;
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──1995年7月5日至2004年9月21日，擔任旅遊局人員編制

資訊技術員職務；

──2004年9月22日至2005年9月21日，以定期委任方式擔

任旅遊局高級資訊技術員職務；

──2005年9月22日至2009年8月3日，擔任旅遊局人員編制

高級資訊技術員職務；

──根據第14/2009號法律規定，自2009年8月4日起轉入旅

遊局人員編制內高級技術員職程；

──2009年8月4日至現在，擔任旅遊局人員編制高級技術

員職務；

──2009年4月1日至2011年7月18日，以定期委任制度擔任

旅遊局發出執照處處長職務；

──根據第18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運作》規

定，自2011年7月19日起轉入旅遊局執照處處長職位； 

──2011年7月19日至現在，以定期委任制度擔任旅遊局執

照處處長職務。

第 54/2015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，並根據經第302/2008號及第62/2009號行政長官批

示修改的第184/2007號行政長官批示第四款（二）項及第六款的

規定，作出本批示。

一、委任運輸工務司司長辦公室代表黃文傑代替巢樹恆為

旅遊危機處理辦公室正選成員，如其不在或因故不能視事時，由

張異和代任，任期至本年六月三十日止。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年三月十七日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一五年三月十八日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 黎英杰

— Técnico de informática, do quadro de pessoal da Direcção 
dos Serviços de Turismo, de 5 de Julho de 1995 a 21 de Setem-
bro de 2004;

— Técnico superior de informática, em regime de comissão 
de serviço, da Direcção dos Serviços de Turismo, de 22 de Se-
tembro de 2004 a 21 de Setembro de 2005;

— Técnico superior de informática, do quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços de Turismo, de 22 de Setembro de 2005 
a 3 de Agosto de 2009;

— Nos termos da Lei n.º 14/2009, transitou, a partir de 4 de 
Agosto de 2009, para a carreira de técnico superior do quadro 
de pessoal da Direcção dos Serviços de Turismo;

— Técnico superior, do quadro de pessoal da Direcção dos 
Serviços de Turismo, desde 4 de Agosto de 2009;

— Chefe da Divisão de Licenciamento da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, em regime de comissão de serviço, de 1 de 
Abril de 2009 a 18 de Julho de 2011;

— Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 18/2011 
«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Turismo», transitou, a partir de 19 de Julho de 2011, para o 
cargo de chefe da Divisão de Licenciamento da Direcção dos 
Serviços de Turismo; 

— Chefe da Divisão de Licenciamento da Direcção dos Ser-
viços de Turismo, em regime de comissão de serviço, desde 19 
de Julho de 2011 até ao presente.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 54/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto na alínea 2) do n.º 4 e no n.º 6 do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 184/2007, na redacção dada pelos Despachos 
do Chefe do Executivo n.os 302/2008 e -62/2009, o Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É designado Vong Man Kit, em substituição de Chau Chu 
Hang Estevão, como membro efectivo do Gabinete de Gestão 
de Crises do Turismo em representação do Gabinete do Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas, até 30 de Junho do 
corrente ano, sendo substituído nas suas ausências e impedi-
mentos por Zhang Yihe.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

17 de Março de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 18 de Março de 2015. — A Chefe do Gabinete, Lai Ieng 
Kit.


