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第 59/2021號行政長官批示

22/2015

96/2018

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 27/2021號社會文化司司長批示

183/2019

Despacho do Chefe do Executivo n.º 59/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2015 
(Regime de gestão de deposição do material dragado no mar), 
o Chefe do Executivo manda:

Único — É renovado o prazo de validade do local para depo-
sição provisória do material dragado a sul de Ká-Hó estabele-
cido pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2018, por três 
anos a partir de 15 de Maio de 2021.

26 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 27/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É criado o Grupo de Trabalho para a Instalação do Hospital 
das Ilhas, doravante designado por Grupo de Trabalho.

2. O Grupo de Trabalho funciona na dependência e sob 
orientação do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

3. O Grupo de Trabalho tem por objectivo a promoção e a 
coordenação dos preparativos para a instalação do Hospital 
das Ilhas, nomeadamente:

1) Estudar e planear o modelo de operação e o rumo de 
desenvolvimento do Hospital das Ilhas, bem como elaborar o 
plano de utilização faseado do mesmo;

2) Emitir parecer sobre as obras, a aquisição de equipamentos 
e de serviços do Hospital das Ilhas, no sentido de assegurar a 
aquisição de instalações e equipamentos médicos adequados às 
futuras necessidades e desenvolvimento dos serviços do mesmo;

3) Realizar estudos e emitir parecer sobre o planeamento 
dos recursos humanos do Hospital das Ilhas;

4) Apresentar parecer e sugestões sobre outros assuntos que 
lhe sejam submetidos para a instalação do Hospital das Ilhas.

4. O Grupo de Trabalho tem a duração de dois anos, prorro-
gável.

5. O Grupo de Trabalho é composto pelos seguintes membros:

1) Lei Chin Ion, como coordenador;

2) Kan Pui Man;

3) Chan Wai Sin;




