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附件

委任歐陽瑜擔任身份證明局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

——歐陽瑜的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任身

份證明局局長一職。

學歷：

——中國華南理工大學工學學士（計算機工程與科學系計

算機及應用專業）； 

——中國華僑大學經濟法碩士； 

——澳門大學軟件工程碩士。

專業簡歷：

——1994年8月至2000年2月進入公職擔任司法警察局高級

資訊技術員； 

——2000年2月至2001年1月擔任身份證明局高級資訊技術

員； 

——2001年1月至2002年5月擔任身份證明局計劃暨組織處

處長； 

——2002年5月至2007年10月擔任身份證明局居民身份資料

廳廳長； 

——2007年10月至2010年7月擔任身份證明局組織暨資訊廳

廳長；

——2010年7月至2014年12月擔任身份證明局副局長；

——2014年12月至今擔任身份證明局代局長。

–––––––

二零一四年十二月二十六日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 271/2014號保安司司長批示

保安司司長行使《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號行政法規第四條第二款及第七條，及

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Ao Ieong U para o cargo de 
director dos Serviços de Identificação:

— Vacatura do cargo;

— Ao Ieong U possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de director dos Serviços de Identifi-
cação, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia, variante de Computador 
e Aplicação do Departamento de Engenharia e Ciências de 
Computador, pela Universidade de Tecnologia do Sul da Chi-
na; 

— Mestrado em Direito Económico pela Universidade Hua 
Qiao da República Popular da China; 

— Mestrado em Engenharia Informática pela Universidade 
de Macau.

Currículo profissional:

— Ingresso na função pública como técnica superior de 
informática da Polícia Judiciária em Agosto de 1994, funções 
que exerceu até Fevereiro de 2000; 

— Técnica superior de informática da Direcção dos Serviços 
de Identificação, de Fevereiro de 2000 a Janeiro de 2001;

— Chefe da Divisão de Projectos e Organização da Direcção 
dos Serviços de Identificação, de Janeiro de 2001 a Maio de 
2002;

— Chefe do Departamento de Identificação de Residentes 
da Direcção dos Serviços de Identificação, de Maio de 2002 a 
Outubro de 2007;

— Chefe do Departamento de Organização e Informática da 
Direcção dos Serviços de Identificação, de Outubro de 2007 a 
Julho de 2010; 

— Subdirectora dos Serviços de Identificação, de Julho de 
2010 a Dezembro de 2014.

— Directora, substituta, dos Serviços de Identificação, de 
Dezembro de 2014 até ao presente.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
26 de Dezembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, Iao Man 
Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 271/2014

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 4.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
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經第28/2011號行政命令修改的第122/2009號行政命令第一款、

第二款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予澳門監獄獄長李錦昌學士或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“天網資訊科技

（澳門）有限公司”簽訂“伺服器更換為虛擬伺服器群集”之合

同。

二零一四年十二月十六日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一四年十二月十七日於保安司司長辦公室

辦公室主任 黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 247/2014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，以及經第29/2011號行政命令修改之第123/2009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“澳門奧圖邁傢俱建材

有限公司”簽訂為澳門大學新校區學院實驗室供應及安裝家具

的合同。

二零一四年十二月十六日

社會文化司司長 張裕

第 248/2014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，以及經第29/2011號行政命令修改之第123/2009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“帝諾傢俬實業有限

nistrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e 
n.º 5 da Ordem Executiva n.º 122/2009, com as alterações intro-
duzidas pela Ordem Executiva n.º 28/2011, o Secretário para a 
Segurança manda:

São subdelegados no director do Estabelecimento Prisional 
de Macau (EPM), licenciado Lee Kam Cheong, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgan-
te, no contrato de «Substituição dos servidores pelos clusters 
virtuais de servidores», a celebrar com a «Agência Comercial 
Netcraft (Macau), Limitada».

16 de Dezembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––
Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 17 de Dezem-

bro de 2014. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 247/2014

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 Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, alterada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, 
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 ao fornecimento e ins-
talação de mobiliário para faculdades e laboratórios no novo 
campus da Universidade de Macau, a celebrar com a «Compa-
nhia de Mobiliários e Materiais de Construção de Otoma de 
Macau, Limitada».

16 de Dezembro de 2014.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 248/2014

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 123/2009, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 29/2011, 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, 
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