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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Revisão geral da racionalidade da estruturação dos serviços públicos e 

promoção efectiva da reforma administrativa profunda  

 

Em 2018, o Governo da RAEM revelou que o Gabinete para o Desenvolvimento 

de Infra-estruturas ia passar a Direcção de Serviços. Depois de vários anos de 

reestruturação e, em articulação com o tratamento das formalidades administrativas 

decorrentes do aumento repentino das obras públicas, o Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas afirmou, no dia 16 de Março de 2022, que as 

formalidades administrativas de transformação do referido Gabinete estariam 

concluídas em 2022, e que este passaria formalmente a Direcção de Serviços. 

O Governo da RAEM tem criado, ao longo dos anos, um grande número de 

gabinetes e comissões, alguns dos quais, devido à sua qualidade, têm sido sobretudo 

tardios no tratamento das questões de certas áreas. Para além do referido Gabinete 

para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, o Governo da RAEM deve também 

ponderar, quanto antes, passar a Direcção de Serviços quer o Gabinete de Apoio ao 

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre 

a China e os Países de Língua Portuguesa, que tem trabalhado eficientemente em 

resposta às necessidades do desenvolvimento estratégico do País, quer o Gabinete 

para a Protecção de Dados Pessoais, que tem protegido a privacidade dos residentes 

de Macau durante a epidemia, com vista a uma maior eficácia na execução dos 

respectivos trabalhos administrativos. 
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Nos termos do artigo 29.º (Inspector) da Lei n.º 14/2009, na estrutura da Direcção 

dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) ainda se mantém uma pequena 

parte do pessoal das carreiras de inspector, vulgarmente conhecida no passado por 

carreira de “patrulha”. Os inspectores desta carreira especial estão sujeitos ao 

desenvolvimento e aos índices constantes do Mapa 9 do Anexo I à lei em causa, no 

entanto, a maioria das funções semelhantes às exercidas por esses inspectores já foi 

transferida para o pessoal técnico de apoio das carreiras gerais, portanto, o Governo 

da RAEM tem de resolver esta situação de exploração, ou seja, de “salário diferente 

para trabalho igual”. 

Em 25 de Março de 2022, o Governo da RAEM publicou oficialmente dois 

regulamentos administrativos, sobre a Organização e funcionamento da Direcção dos 

Serviços de Obras Públicas e a Organização e funcionamento da Direcção dos 

Serviços de Solos e Construção Urbana, ambos com entrada em vigor no dia 1 de 

Abril de 2022. No entanto, os procedimentos de cooperação interdepartamental entre 

estes serviços demonstram falta de fluidez administrativa e de medidas viáveis para 

evitar a repetição de esforços e de recursos humanos. 

 

Assim sendo, interpelo o Governo, solicitando que me sejam dadas 

respostas, de uma forma clara, precisa, coerente, completa e em tempo útil, 

sobre o seguinte: 

1. Tomando como exemplo a desigualdade de tratamento, ou seja, a situação de 

“salário diferente para trabalho igual” entre os inspectores e o pessoal técnico de apoio 

das carreiras gerais da DSSCU, o Governo da RAEM dispõe de algum plano para 
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alterar e uniformizar as respectivas carreiras, para evitar situações injustas de 

“trabalho igual para carreiras diferentes”? 

2. A eficácia da cooperação interdepartamental é pouca e os residentes têm 

dúvidas, pois mesmo após várias reformas dos serviços públicos, não se consegue 

alcançar o bom aproveitamento dos recursos administrativos. De que proposta de 

reforma administrativa profunda dispõe o Governo da RAEM, para esclarecer essas 

dúvidas? 

 

14 de Abril de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM 

Che Sai Wang 


