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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

O antigo Edifício da Polícia Judiciária não deve ficar desaproveitado por 

tempo indefinido, e dois Secretários devem mudar, de imediato, os seus 

gabinetes para propriedades do Governo 

 

Segundo a resposta da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) do 

Governo da RAEM, em Novembro do ano passado, a uma interpelação escrita 

minha, de acordo com a situação das propriedades do Governo que estão 

disponíveis para serem utilizadas, não há condições naquele momento para a 

mudança para outro local de trabalho do Gabinete do Secretário para a 

Economia e Finanças (GSEF) e do Gabinete do Secretário para os Transportes 

e Obras Públicas (GSTOP), que se encontram a funcionar em edifícios 

privados em regime de arrendamento, mas, devido à alteração do plano da 

construção da nova Biblioteca Central, inicialmente projectada para ser 

construída no terreno onde se situam os antigos edifícios do Tribunal e da 

Polícia Judiciária (PJ), o Governo irá proceder, novamente, ao planeamento da 

finalidade do antigo edifício do Tribunal e do edifício vizinho em que esteve 

instalada a PJ. O primeiro andar do antigo edifício do Tribunal onde se localiza 

o Teatro de Caixa Preta vai ser aproveitado pelo Instituto Cultural até que o 

Teatro de Caixa Preta do Centro Cultural de Macau esteja construído, de modo 

a que possa funcionar sem nenhuma interrupção. 
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Após a tomada de posse dos dirigentes do novo mandato do Governo, a 

localização e o projecto de concepção da nova Biblioteca Central foram 

definidos. Contudo, o antigo edifício da PJ ainda está plenamente 

desaproveitado, enquanto o GSEF e o GSTOP arrendam prédios privados pelo 

valor anual de mais de 10 milhões de patacas. Os residentes esperam que os 

novos dirigentes dêem o exemplo e apliquem da melhor forma os recursos 

públicos, ocupando os imóveis do Governo que estão desaproveitados. 

Assim sendo, interpelo o Governo da RAEM sobre o seguinte: 

1. A DSF prestou informações ao GSEF e consultou as suas opiniões, 

para o antigo edifício da PJ poder ser remodelado e aproveitado 

atempadamente? 

2. A DSF prestou informações ao GSTOP e consultou as suas opiniões, 

para o antigo edifício da PJ poder ser remodelado e aproveitado 

atempadamente? 

 

 15 de Março de 2021 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Ng Kuok Cheong 


