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Despacho do Chefe do Executivo n.º 143/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M (Bases gerais da estru-
tura orgânica da Administração Pública de Macau) de 11 de 
Agosto, o Chefe do Executivo manda:

1. É criado o Gabinete Preparatório do Centro Médico de 
Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de 
Macau, doravante designado por Gabinete, com natureza de 
equipa de projecto, que funciona na directa dependência e sob 
orientação da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura.

2. O Gabinete tem por objectivo coordenar os trabalhos 
preparatórios do Centro Médico de Macau do Peking Union 

Medical College Hospital/Hospital de Macau, doravante desig-
nado por Novo Hospital, competindo-lhe:

1) Apoiar na elaboração da estrutura organizacional do 
Novo Hospital;

2) Apoiar na elaboração do mecanismo de gestão e de fun-
cionamento do Novo Hospital;

3) Apoiar na elaboração do regime de pessoal, do planea-
mento de recursos humanos e do programa de formação do 
pessoal do Novo Hospital;

4) Apoiar na elaboração do plano de utilização faseado do 
Novo Hospital;

5) Organizar formação para o pessoal necessário para o 
Novo Hospital, de acordo com o plano referido na alínea ante-
rior;

6) Acompanhar os trabalhos no âmbito das obras, das aqui-
sições de equipamento, serviços e medicamentos para o Novo 
Hospital, de acordo com a distribuição de trabalho dos Servi-
ços de Saúde, assegurando, nomeadamente, que as instalações 
e equipamentos médicos, bem como os medicamentos adquiri-
dos satisfazem as futuras necessidades e o desenvolvimento de 
serviços do Novo Hospital;

7) Promover os trabalhos legislativos específicos necessários 
ao funcionamento do Novo Hospital, incluindo as leis, regula-
mentos administrativos e outros estatutos e regulamentos para 
a criação do Novo Hospital;

8) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas 
por lei.

3. Para o cumprimento das competências definidas no núme-
ro anterior, o Gabinete deve colaborar e coordenar com os Ser-
viços de Saúde e outros serviços e entidades públicos, devendo 
os mesmos prestar as informações e demais apoios necessários 
ao Gabinete.

4. O Gabinete tem a duração até ao dia 31 de Dezembro de 
2023, renovável.
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5. O Gabinete é orientado por um coordenador, coadjuvado 
por um coordenador-adjunto, nomeados por despacho da Se-
cretária para os Assuntos Sociais e Cultura, equiparados, para 
efeitos remuneratórios, a director e a subdirector de serviços, 
respectivamente, de acordo com a coluna 2 do Mapa 1, anexo 
à Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia), podendo o coordenador e o co-
ordenador-adjunto exercer funções em regime de acumulação, 
sendo a respectiva remuneração fixada pela Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura. 

6. Para os efeitos previstos nos regimes legais aplicáveis, o 
exercício de funções no Gabinete em regime de acumulação é 
considerado de reconhecido interesse público.

7. O Gabinete é integrado pelos trabalhadores que se reve-
lem necessários ao seu funcionamento, os quais podem ser des-
tacados ou requisitados aos serviços a que estejam vinculados, 
podendo ainda ser contratados pelas modalidades previstas nos 
artigos 3.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), sob proposta do coordenador.

8. Os encargos decorrentes da instalação e funcionamento 
do Gabinete são suportados pelas dotações para o efeito inscri-
tas no Orçamento da RAEM, bem como, na medida do neces-
sário, pelas dotações que a Direcção dos Serviços de Finanças 
mobilize para o efeito.

9. O Gabinete submete anualmente à Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura uma proposta de orçamento adequada 
à prossecução das suas actividades, para que a mesma possa 
ser considerada no Orçamento da RAEM.

10. São revogados os Despachos da Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura n.º 27/2021 e n.º 22/2022.

11. O presente despacho entra em vigor no dia 11 de Agosto 
de 2022.

4 de Agosto de 2022.

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 46/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do 
ensino superior), alterada pela Lei n.º 2/2022, conjugado com a 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
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