
 

 

    

澳  門  特  別  行  政  區  政  府  

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

土  地  工  務  局  

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana 

（譯本 Tradução） 

  

 
1/3 

  

 

 Resposta à interpelação escrita apresentada pelo 

Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Hong Sai 

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

pareceres da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) e do Instituto Cultural (IC), 

apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Leong Hong Sai, de 

18 de Outubro de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 

986/E760/VII/GPAL/2022, de 21 de Outubro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe 

do Executivo, em 24 de Outubro de 2022: 

1. A DSF salientou que, em termos fiscais, a fim de se articular com a política de 

renovação urbana do Governo da RAEM e acelerar a promoção da reconstrução 

de edifícios antigos ou que apresentem risco de derrocada, foi lançado, em 2019, 

o Regime de benefícios fiscais para a reconstrução de edifícios (Lei n.º 2/2019) 

que visa atribuir os diversos benefícios fiscais aos projectos de reconstrução de 

edifícios que preencham as condições legais, tais como a isenção do imposto do 

selo sobre a transmissão de bens, do imposto do selo adicional, do imposto do 

selo especial, do imposto do selo sobre a aquisição, dos emolumentos notariais 

e de registo, entre outros. 

2. Todas as construções têm um prazo, tanto na sua concepção, como na sua 

utilização. À  medida que o período de utilização aumenta, os materiais de 

construção deterioram-se e as instalações envelhecem. O Regime jurídico da 

construção urbana prevê que o proprietário do edifício deve proceder 

periodicamente à manutenção e reparação do seu edifício e por seu turno, a 

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana também regista na base de 

dados todos os casos de desprendimento de reboco das paredes exteriores, de 

modo a calcular a frequência de incidentes ocorridos num determinado edifício. 
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De acordo com a situação real, é exigido que o proprietário do respectivo 

edifício apresente um relatório elaborado por técnico profissional ou entidade 

qualificada sobre o estado do mesmo, no sentido de avaliar a integridade global 

das paredes exteriores e que elabore os trabalhos de reparação e manutenção 

necessários, garantindo a segurança pública. 

3. O IC salientou que, para criar um ambiente artístico nos bairros antigos e 

enriquecer a paisagem cultural da cidade, tem vindo a coloborar frequentemente, 

nos últimos anos, com grupos e personalidades artísticas locais no sentido de 

produzir pinturas murais temáticas em diversos bairros, nomeadamente, 

desenhos murais sobre costumes e hábitos de pesca na Travessa da Assunção no 

Porto Interior e no Largo do Pagode da Barra, colocação de decorações artísticas 

com temas diferentes na zona das Casas-Museu da Taipa, pinturas em escadas 

na Rua do Tomás da Rosa para destacar as caraterísticas do bairro da Horta da 

Mitra, bem como pinturas murais artísticos na Travessa da Boa Vista e Escada 

do Coxo do bairro residencial antigo da Taipa. O IC continuará a explorar 

elementos históricos e histórias comunitárias, integrar as artes e indústrias 

culturais e criativas, criar mais paisagens culturais comunitárias e impulsionar o 

desenvolvimento das indústrias culturais e criativas e do turismo cultural. 

 Por outro lado, em coordenação com o plano “Trabalho Sim, Caridade Não” e o 

plano de embelezamento da paisagem urbana do Governo da RAEM, em 2020, 

vários serviços públicos desenvolveram, em conjunto, obras de grande 

envergadura para embelezar as ruas e os bairros, nomeadamente a remodelação  

das paredes exteriores de vários edifícios no Largo do Lilau e no Beco do Lilau 

concluída pelo IC, tendo procedido principalmente à reparação e pintura das 

paredes exteriores, portas e janelas, por forma a embelezar efectivamente as 

paisagens da cidade. Em relação à reparação e manutenção das construções do 
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património cultural, o IC tem vindo a coordenar e impulsionar os respectivos 

proprietários no cumprimento do dever de manutenção de acordo com o disposto 

na “Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, proporcionando-lhes pareceres 

técnicos e apoio. No que diz respeito às construções públicas que constribuem 

para preservar o valor histórico e a fisionomia cultural da cidade, incluindo as 

construções típicas, os portões dos pátios e becos, e o ambiente comunitário dos 

espaços públicos, o IC irá proceder, de acordo com a situação, à sua restauração 

e embelezamento. Em 2021, o IC procedeu a obras de reparação e renovação do 

portão, das escadas de pedra e dos muros da Calçada do Embaixador, tendo sido 

produzidos pinturas murais temáticas e colocadas placas explicativas sobre a 

cultura tradicional, mostrando o ambiente histórico e cultural dos bairros 

antigos. 

  O Director, Subst.o 

Mak Tat Io 

                 15 de Novembro de 2022 
  


