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第 67/2018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（十三）項及第七款

的規定，作出本批示。

一、第52/2017號社會文化司司長批示第一款（二十一）項有

關委任旅遊危機處理辦公室成員的規定修改如下： 

“（二十一）澳門國際機場專營股份有限公司代表

António Augusto de Jesus Ferreira de Barros，如其不在

或因故不能視事時由耿亞軍代任；”。

二、廢止第52/2017號社會文化司司長批示第一款（二十二）

項，以終止機場管理有限公司於旅遊危機處理辦公室之代表。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一八年五月十八日

社會文化司司長 譚俊榮

第 68/2018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18/2011號行政法規《旅遊局的組織及運

作》第四條第一款、第六條、第二十六條第一款及第二十八條，第

15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第二條第二

款（二）項、第四條及第五條，以及第26/2009號行政法規《領導

及主管人員通則的補充規定》第二條、第七條及第九條，連同第

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副局長，自二零

一八年六月六日起，為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由旅遊局的預算承擔。

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。

二零一八年五月十八日

社會文化司司長 譚俊榮

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 67/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto na alínea 13) do n.º 4 e no n.º 7 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 alterada a alínea 21) do n.º 1 do Despacho do Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 52/2017, que designa os 
membros para o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, nos 
seguintes termos:

«21) António Augusto de Jesus Ferreira de Barros, 
como representante da CAM – Sociedade do Aeroporto 
Internacional de Macau, S.A.R.L., sendo substituído nas 
suas ausências e impedimentos por Geng Yajun;».

2. É revogada a alínea 22) do n.º 1 do Despacho do Secretá-
rio para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 52/2017, por cessação 
da representação da ADA – Administração de Aeroportos, 
Lda., no Gabinete de Gestão de Crises do Turismo.

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

18 de Maio de 2018.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 68/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 4.º, artigo 6.º, n.º 1 do artigo 26.º e artigo 28.º do 
Regulamento Administrativo n.º 18/2011 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Turismo), da alínea 
2) do n.º 2 do artigo 2.º e dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatu-
to do pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Hoi Io Meng para 
exercer o cargo de subdirector da Direcção dos Serviços de Tu-
rismo, pelo período de um ano, a partir de 6 de Junho de 2018. 

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.

18 de Maio de 2018. 

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