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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 o 

parecer do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada Lei Cheng I, de 11 de Novembro de 2022, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1100/E849/VII/GPAL/2022, de 18 de 

Novembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 21 de Novembro 

de 2022: 

1. e 2. Quanto aos terrenos recuperados, aos quais ainda não foi atribuída uma 

finalidade definitiva, caso haja pedidos apresentados pelos serviços competentes 

para o seu aproveitamento provisório, com o fim de servir instalações públicas 

de carácter de lazer, recreativo, desportivo ou cultural, irá proceder-se à 

respectiva análise e estudo e, caso estejam reunidas todas as condições para tal, 

os mesmos serão entregues aos serviços competentes, até que a sua finalidade 

definitiva esteja definida, altura em que o Governo da RAEM irá então recuperá-

los, em tempo oportuno, para o respectivo desenvolvimento. 

 O IAM salientou que vai colaborar, de forma activa, com os serviços 

responsáveis pela área do planeamento, assim como aperfeiçoar, de forma 

contínua, as zonas de lazer e os equipamentos de diversão, recreativos e 

desportivos existentes, de modo a elevar a qualidade de vida dos residentes. No 

que se refere aos problemas sanitários dos terrenos devolutos, o IAM procederá, 

em articulação com os Serviços de Saúde, no âmbito do mecanismo criado para 

o efeito, à limpeza do lixo existente no terreno. Neste contexto, de Janeiro a 

Outubro do corrente ano, o IAM enviou pessoal para colaborar com os Serviços 

de Saúde nos trabalhos de limpeza de 60 pontos negros de problemas sanitários, 
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tendo sido removidos cerca de 143 toneladas de lixo e objectos diversos. Quanto 

aos terrenos já entregues ao IAM para planeamento e aproveitamento, se forem 

constatados os mesmos problemas sanitários ou água estagnada, o IAM 

procederá à sua limpeza e tratamento. 

3. Sob o princípio de utilização racional dos recursos de solos e de conjugação com 

as necessidades de desenvolvimento do sector da construção civil, vários 

terrenos considerados aptos na Zona E2 dos Novos Aterros e na Zona Industrial 

do Aterro Sanitário de Seac Pai Van, em Coloane, foram concedidos aos 

sectores, mediante licença de ocupação temporária, para a colocação de 

máquinas de construção civil ou materiais de grande dimensão. Os trabalhos 

relativos aos respectivos pedidos de licença de ocupação temporária e à sua 

renovação são acompanhados pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção 

Urbana, de acordo com o disposto na Lei de Terras. 

 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

  09 de Dezembro de 2022 

  


