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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Reforçar o apoio aos trabalhadores de base da função pública durante a 

epidemia 

 

Desde o início da epidemia até à data, e em articulação com os trabalhos de 

prevenção da epidemia, os diversos sectores da sociedade têm respondido ao 

Governo, desempenhando cada um as suas funções. Para manter os serviços 

públicos urgentes e necessários, muitos trabalhos urgentes de combate na linha de 

frente são realizados pelos trabalhadores de base da função pública, por exemplo os 

serviços de manutenção da ordem social, os trabalhos de execução da lei sobre a 

segurança, a prestação de socorros de emergência, o desalfandegamento de 

mercadorias, e a manutenção do funcionamento do posto de controlo migratório. Em 

2021, na sequência do anunciado “congelamento dos salários dos funcionários 

públicos” e perante a impossibilidade de aumentos salariais, o trabalho ficou mais 

perigoso e o seu volume aumentou. Muitos funcionários de base queixaram-se que, 

durante a epidemia, tiveram de assumir quer bruscos aumentos do volume de trabalho 

quer as elevadas despesas decorrentes da inflação, e ainda de sujeitar-se aos riscos 

de infecção. Perante a pressão do dia-a-dia, espera-se que o Governo dedique mais 

atenção à situação e os apoie. 

Segundo os dados estatísticos do Governo, até finais de 2021, existiam cerca de 

2700 funcionários públicos com vencimento não superior ao valor do índice 200 da 

tabela indiciária da função pública. A Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública (SAFP) afirmou, no ano passado, que já dispunha de três níveis de 
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protecção para assegurar os rendimentos dos funcionários de base, ou seja, os 

subsídios complementares destinados aos funcionários com índice inferior a 220 para 

despesas com os descendentes, para estudos complementares dos filhos e para 

despesas em lares para idosos. No entanto, segundo alguns destes funcionários, os 

membros das suas famílias nem sempre preenchem os requisitos para o pedido dos 

referidos subsídios. A epidemia provocou um abrandamento da economia e há casos, 

por exemplo, de famílias de três membros em que dois trabalham e um estuda, 

entretanto, a mulher ficou desempregada, as propinas aumentaram, e o marido 

passou a ser a única fonte de rendimento, mas, como funcionário público, não pode 

recorrer a outras vias para conseguir rendimentos, e a família encontra-se numa 

situação económica difícil. Estou em crer que casos destes são apenas a ponta do 

icebergue. 

Para além da atribuição de subsídios aos funcionários de base, deve ser 

reforçado o apoio à sua mobilidade horizontal e vertical, no sentido de estes poderem 

ver os seus rendimentos aumentados. Assim, pode elevar-se a eficiência e a 

qualidade dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, desenvolver-se as carreiras 

profissionais e elevar o moral dos funcionários públicos. Através do aperfeiçoamento 

do respectivo regime, pode resolver-se e melhorar a clareza das funções dos 

organismos internos, o espaço para o desenvolvimento dos trabalhadores, a injustiça 

no tratamento diferenciado e a cooperação interdepartamental na função pública. 

Pelo exposto, interpelo sobre o seguinte: 

1. O Governo afirmou, no ano passado, que já dispunha de três níveis de 

protecção para assegurar os rendimentos dos funcionários de base e atenuar 



 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE‐2022‐11‐25‐Lo Choi In R3 (P) – Manuela‐APN  3 

os seus encargos, destinados aos funcionários com índice inferior a 220, e 

esclareceu ainda que, caso algum funcionário necessitasse de apoio 

financeiro, o Governo atribuir-lhe-ia um subsídio de subsistência específico. 

Qual é o ponto de situação dos pedidos e da respectiva atribuição? De que 

outras medidas de apoio económico dispõe o Governo para apoiar os 

funcionários de base? A epidemia persiste, então, para além destas medidas 

radicais, ou seja, o congelamento dos salários e a atribuição de subsídios, 

face a esta situação especial, que afecta a economia e a sociedade em geral, 

o Governo deve definir mecanismos mais flexíveis e específicos, para fazer 

face ao ambiente económico e às influências sobre o volume de trabalho dos 

funcionários da linha da frente, para encontrar um equilíbrio e atender às 

necessidades reais destes funcionários, atingindo assim as expectativas da 

sociedade. Já o fez? 

2. Nestes últimos dois anos, os salários dos funcionários públicos estiveram 

congelados, no entanto, o Governo deve excluir deste congelamento os 

funcionários com índice inferior a 220. Vai fazê-lo?  

3. Nem todos os funcionários de base preenchem os requisitos para a atribuição 

de subsídios, assim, se não for possível aumentar os salários destes 

funcionários, o Governo deve, através de regulamento administrativo, atribuir-

lhes mais benefícios e subsídios, para que possam usufruir de um apoio mais 

concreto. Vai fazê-lo? 

 

Referência: 
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[Nota 1] Noticiário da TDM – Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública: três níveis de 

protecção para assegurar os salários dos funcionários de base https://www.tdm.com.mo/zh-hant/news-

detail/632279?date= 

[Nota 2] Recursos Humanos da Administração Publica da RAEM 2021, Quadro 6: Distribuição da 

estrutura remuneratória por índices de vencimento segundo o grupo de pessoal 

https://www.safp.gov.mo/media/originals/c1a7fb26-c4f1-4028-8183-b14ae95af8c3.pdf  

 

25 de Novembro de 2022 

   

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lo Choi In 


