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Despacho do Chefe do Executivo n.º 254/2005

A Escola Técnica dos Serviços de Saúde foi extinta pelo De-
creto-Lei n.º 49/97/M, de 24 de Novembro, tendo sido criada,
como unidade orgânica do Instituto Politécnico de Macau, a
Escola Superior de Saúde que ministra, actualmente, cursos na
área da Enfermagem;

Importa, em conformidade, promover as alterações que resul-
tam desta mudança, para efeitos do que dispõe a Portaria n.º 6147,
de 4 de Janeiro de 1958, que criou o Prémio Dr. António Nasci-
mento Leitão destinado aos melhores alunos de enfermagem.

Nestes termos;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e para efeitos do
que se dispõe na Portaria n.º 6147, de 4 de Janeiro de 1958, o
Chefe do Executivo manda:

1. As acções da «China Light & Power Company Limited»,
que estão em poder do director dos Serviços de Saúde, nos ter-
mos do n.º 2 da Portaria n.º 6147, de 4 de Janeiro de 1958, ficam
em poder do Presidente do Instituto Politécnico de Macau, para
efeitos de atribuição do prémio destinado aos alunos distintos
dos cursos de enfermagem da Escola Superior de Saúde de Ma-
cau.

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

22 de Julho de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 255/2005

Tendo sido adjudicada ao Gabinete de Arquitectura Eddie
Wong, Limitada, a prestação de serviços para a «Elaboração do
Projecto e Fiscalização da Empreitada de Reparação das Pare-
des Exteriores do Centro Hospitalar Conde de São Januário»,
cujo prazo de execução se prolonga por mais de um ano econó-
mico, torna-se necessário garantir a sua cobertura financeira.

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15
de Maio, o Chefe do Executivo manda:

1. É autorizada a celebração do contrato com o Gabinete de
Arquitectura Eddie Wong, Limitada, para prestação de serviços
de «Elaboração do Projecto e Fiscalização da Empreitada de
Reparação das Paredes Exteriores do Centro Hospitalar Conde
de São Januário», pelo montante de $ 4 500 000,00 (quatro mi-
lhões e quinhentas mil patacas), com o escalonamento que a se-
guir se indica:

Ano 2005 ............................................................... $ 3 700 000,00

Ano 2006 .................................................................. $ 800 000,00

第 254/2005 號行政長官批示

衛生局的技術學校已被十一月二十四日第 49/97/M 號法令所

消滅。與此同時，在作為澳門理工學院組織單位內，設立一所高

等衛生學校來辦理關於現時護理範疇之課程。

為適用一九五八年一月四日第6147號訓令，即規範頒發護理

課程優異生而設立的 António Nascimento Leitão 學士獎學金的

規定，必須因應上述的改變作出相關的修改。

基於此；

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並為適用一九五八年一月四日第6147號訓令的規定，作出本

批示。

一、為著頒發獎學金予高等衛生學校護理課程優異生的事

宜，衛生局局長現時根據一九五八年一月四日第6147號訓令而持

有“China Light & Power Company Limited”的股份轉移予澳

門理工學院院長。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零五年七月二十二日

行政長官 何厚鏵

第 255/2005 號行政長官批示

鑒於判給 Gabinete de Arquitectura Eddie Wong, Limitada

執行“提供製訂仁伯爵綜合醫院外牆維修計劃及監察工作”的執

行期跨越一財政年度，因此必須保證其財政支付。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經五月十五日第 30/89/M 號法令修改的十二月十五日

第 122/84/M 號法令第十五條的規定，作出本批示。

一、許可與Gabinete de Arquitectura Eddie Wong, Limitada

訂立“提供製訂仁伯爵綜合醫院外牆維修計劃及監察工作”的執

行合同，金額為 $4,500,000.00（澳門幣肆佰伍拾萬元整），並分

段支付如下：

2005 年 ....................................................................  $ 3,700,000.00

2006 年 ......................................................................  $  800,000.00




