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Resposta à interpelação escrita apresentada pela Sr.ª

Deputada à Assembleia Legislativa, Lei Cheng I

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo e tendo em consideração os 

pareceres emitidos pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), 

vem a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) apresentar a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada, Lei Cheng I, de 14 de Janeiro de 2022, enviada a 

coberto do ofício n.º 100/E77/VII/GPAL/2022 da Assembleia Legislativa, de 24 de Janeiro 

de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 25 de Janeiro de 2022:

Com a entrada em funcionamento do Edifício Multifuncional do Governo - sito no 

Lote O1 dos Aterros de Pac On, na Taipa - verificou-se um aumento de espaço susceptível 

de ser utilizado como armazém, possuído pelo Governo da Região Administrativa Especial 

de Macau (RAEM). Porém, face ao aumento progressivo de documentos e de artigos que 

necessitam de ser armazenados pelos diversos serviços e organismos públicos, torna-se 

imprescindível ao Governo da RAEM continuar a arrendar, para os devidos efeitos, 

espaços nas propriedades privadas. Até 31 de Dezembro de 2021, a área útil total dos 

armazéns arrendados junto de propriedades privadas pelos serviços e organismos públicos 

era de cerca de 36 000 metros quadrados, enquanto o valor total das despesas com 

arrendamento de armazéns, no mês em análise, se cifrou em cerca de 5 000 000 patacas, 

representando um decréscimo em comparação com o valor de 6 397 000 patacas registado 

no mês homólogo de 2019.

No que diz respeito aos bens abatidos à carga, aplica-se actualmente o disposto nos 

artigos 10.º a 12.º da Portaria n.º 3 239. Desde a emissão, em 2 de Agosto de 1993, por 

meio do ofício-circular n.º 13699/9/SGP/93, aos diversos serviços e organismos públicos, 

das orientações de trabalho sobre o tratamento dos bens abatidos à carga, a DSF 

comunicou-lhes por várias vezes, de modo eventual, através do ofício-circular, no sentido 

de complementarem as respectivas instruções com vista a optimizar o procedimento 

administrativo relativo aos bens abatidos à carga, à excepção das entidades autónomas 

com personalidade jurídica dado que as mesmas tratam desses bens por si próprias. 

Futuramente, a DSF vai continuar a rever e a optimizar os respectivos trabalhos, bem como 
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criar condições para minimizar, tanto quanto possível, o armazenamento nos espaços 

físicos.

Além disso, a DSF realiza, actualmente, em regra, duas a três vendas em hasta pública 

por cada ano, quer dos bens revertidos a favor da RAEM nos termos da lei ou por sentença 

judicial, quer dos veículos abatidos à carga, da sucata de ferro e de bens pertencentes à 

RAEM, sendo necessário, após a recepção dos bens encaminhados para a hasta pública, 

cerca de um mês para proceder à organização das respectivas informações e à realização 

dos preparativos para a fase inicial da respectiva hasta. Caso seja necessário, esta Direcção 

de Serviços vai aumentar, adequadamente, o número de hastas públicas. De uma forma 

geral, tem decorrido com sucesso a execução dos procedimentos relacionados com os bens 

abatidos à carga e à venda em hasta pública.

Por outro lado, o SAFP afirmou que, em virtude do desenvolvimento contínuo da 

governação electrónica, o Governo da RAEM tem vindo a alargar o âmbito de serviços 

online disponíveis, melhorar a experiência do utilizador, reconsiderar a dimensão dos 

balcões de serviço presencial e aperfeiçoar os respectivos procedimentos, com o objectivo 

de racionalizar os recursos humanos e espaços. Considerando que a utilização de serviços 

online é facultativa e uma vez que nem todos os serviços podem ser prestados por meio 

electrónico, o Governo da RAEM está atento às situações de utilização e de procura dos 

diversos meios de prestação, para assegurar que o serviço possa ser prestado, 

complementarmente, de forma online e presencial, a fim de se adaptar ao desenvolvimento 

da sociedade e às exigências dos cidadãos.

Aos 10 de Fevereiro de 2022.

O Director dos Serviços

Iong Kong Leong


