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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.


