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 Resposta à interpelação escrita apresentada pela  
Sra. Deputada à Assembleia Legislativa, Wong Kit Cheng 

 

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

parecer da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), apresento a seguinte 

resposta à interpelação escrita da Sra. Deputada Wong Kit Cheng, de 22 de Outubro de 

2021, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa                          

n.º 064/E36/VII/GPAL/2021, de 5 de Novembro de 2021, e recebida pelo Gabinete do 

Chefe do Executivo, em 8 de Novembro de 2021: 

 

1. O Conselho para a Renovação Urbana (CRU) enviou as sugestões relativas à 

política da renovação urbana, juntamente com o resultado do relatório de 

consultoria, ao serviço responsável pela produção legislativa para referência. O 

Conselho irá promover os trabalhos de renovação urbana, após a publicação do 

respectivo regime jurídico. 

 

2. A revisão do projecto do Plano Director foi concluída de acordo com o 

procedimento legal. Em conformidade com o disposto na Lei do Planeamento 

Urbanístico, os planos urbanísticos são aprovados por regulamento 

administrativo complementar, pelo que o Governo envidará esforços para 

concluir os trabalhos de elaboração do respectivo regulamento administrativo 

no início de 2022, para que o respectivo regulamento administrativo do Plano 

Director possa ser publicado oficialmente. 

 

3. A DSAJ salientou que o Governo da RAEM está empenhado em promover os 

trabalhos legislativos do Regime Jurídico da Renovação Urbana. Tendo em 

conta que o conteúdo da proposta de lei envolve vastos aspectos e que é 

relativamente complexo, após uma racionalização e revisão gerais dos regimes 

jurídicos vigentes, tendo como referência as experiências legislativas dos 

países e regiões vizinhas e sintetizando as opiniões recolhidas durante o 

período de consulta pública, os trabalhos de elaboração da respectiva proposta 
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de lei já estão concluídos e o Governo irá, muito em breve, submetê-la à 

Assembleia Legislativa para efeitos de apreciação. 

 

  A Directora dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes, 

Chan Pou Ha 

  24  de 11  de 2021 

  

  

 

 


