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 Resposta à interpelação escrita apresentada pela 

Sr.ª Deputada à Assembleia Legislativa, Lo Choi In 

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

pareceres do Gabinete do Secretário para a Segurança (GSS), do Instituto para os Assuntos 

Municipais (IAM) e dos Serviços de Saúde (SS), apresento a seguinte resposta à 

interpelação escrita da Sr.ª Deputada Lo Choi In, de 2 de Dezembro de 2022, enviada a 

coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 1181/E905/VII/GPAL/2022, de 12 de 

Dezembro de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 13 de Dezembro 

de 2022: 

1. O GSS salientou que o Corpo de Bombeiros (CB) tem dado atenção à segurança 

contra incêndios na comunidade de Macau, tendo efectuado, de forma planeada, 

e conforme a política que visa essencialmente prevenir a ocorrência de 

incêndios, inspecções de segurança contra incêndios em todas as zonas de 

Macau, incluindo aos edifícios, arruamentos e instalações que apresentem risco 

de incêndio situados na Povoação de Cheok Ká Chun, na Taipa, bem como nas 

suas imediações, e ainda enviado periodicamente pessoal para inspecionar o 

estado de conservação dos marcos de água existentes em todas as zonas. De 

Janeiro a Novembro de 2022, o CB realizou, num total, de 9106 inspecções de 

segurança contra incêndios em todas as zonas de Macau, no sentido de garantir 

a sua segurança contra riscos de incêndio. 

Os SS referiram que têm mantido, nos termos da legislação aplicável, os 

estreitos canais de diálogo e de cooperação com os serviços competentes, 

nomeadamente com o IAM e a DSSCU, para a análise e tratamento conjunto da 

questão da proliferação de mosquitos e demais problemas sanitários. Os terrenos 

situados na Povoação de Cheok Ká Chun e nas suas imediações foram 
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identificados pelos SS como ponto negro de problema sanitário, o que originou 

sucessivas acções inspectivas, de fiscalização e de controlo e prevenção, no 

sentido de minimizar o risco de surto epidémico de febre de dengue na 

comunidade. Desde 2022 até à presente data, foram realizadas cerca de 120 

inspecções sanitárias, e neste âmbito foram adoptadas de imediato medidas para 

acompanhamento e combate contra os agentes vectores de doença e problemas 

sanitários. No futuro, os SS continuarão, através de acções de sensibilização e 

educação, elevar a consciencialização da população e dos responsáveis pelos 

recintos particulares para zelarem, de forma activa, pela limpeza do ambiente 

envolvente, para que articulem com as medidas do Governo de prevenção 

epidémica, reduzindo, assim, o risco de surto epidémico em Macau. 

Para além da colaboração com os serviços competentes na realização destes 

trabalhos, a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) 

também envia, periodicamente, pessoal para o levantamento do ponto de 

situação dos terrenos do Estado situados na Povoação de Cheok Ká Chun. 

Sempre que haja indícios de ocupação dos terrenos do Estado, é instruído o 

processo para o seu acompanhamento. 

Além disso, dado que o desenvolvimento da zona envolvente da Povoação de 

Cheok Ká Chun depende da colaboração activa dos proprietários dos terrenos 

de propriedade privada, no futuro, aquando da elaboração da respectiva planta 

de condições urbanísticas e do respectivo plano de pormenor, serão 

proporcionados estímulos para incentivar os proprietários a desenvolverem os 

seus terrenos, de modo a permitir a optimização global desta zona e melhorar, 

em simultâneo, a actual rede viária provisória. 
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2. Quanto à questão da gestão do estaleiro de obra pelo proprietário do terreno, em 

caso de infracção detectada pela DSSCU, serão tomadas as devidas diligências 

para o seu acompanhamento e tratamento. 

Relativamente à questão da segurança contra incêndios, o GSS salientou que a 

Lei n.º 15/2021 (Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios 

e Recintos) permite responder às solicitações dos diversos sectores da sociedade 

ao longo do tempo, contribuir para a optimização e o aperfeiçoamento do regime 

jurídico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos de Macau, bem 

como solidificar a assunção de responsabilidade no âmbito da segurança contra 

incêndios, quer pela sociedade, quer pelo público, o que beneficia a redução do 

risco de ocorrência de incêndios em edifícos e recintos. O CB tem sempre 

aplicado rigorosamente a lei acima mencionada, procurando com empenho criar 

um bom ambiente comunitário de segurança contra incêndios em Macau, em 

colaboração conjunta com outros serviços públicos, com os diversos sectores da 

sociedade e com os residentes em geral. 

3. O IAM salientou que irá promover o uso eficiente dos recursos de solos através 

de acções de arborização e de acréscimo de espaços públicos de lazer, tendo em 

conta as instruções do Plano Director da Região Administrativa Especial de 

Macau (2020-2040) e em colaboração com os serviços responsáveis pela área 

do planeamento, de modo a proporcionar à população um ambiente habitacional 

mais confortável. 

O Plano Director já efectuou a distribuição racional das zonas verdes ou espaços 

públicos de lazer, que, por sua vez, será melhor concretizada através dos planos 

de pormenor. 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 
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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. 

Quanto aos problemas sanitários dos estaleiros de obra devolutos, o IAM 

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

criado para o efeito, à limpeza dos focos de acumulação de água e do lixo 

existentes no terreno. De Janeiro a Novembro de 2022, o IAM enviou pessoal 

para colaborar com os Serviços de Saúde em 47 acções de limpeza nos estaleiros 

de obra devolutos, tendo removido cerca de 176,4 toneladas de recipientes com 

água estagnada, objectos diversos e lixos, com vista a combater os agentes 

vectores de doença e reduzir o risco de propagação de doença. 

Além disso, o IAM realiza anualmente acções de desratização em diferentes 

zonas de Macau, colocando, nas vias públicas e nas instalações municipais, onde 

haja necessidade e que reúnam condições para tal, armadilhas fixas com 

raticidas, para efeitos de monitorização a longo prazo. Actualmente, estão 

colocadas cerca de 1400 armadilhas deste tipo em todo o território. Além disso, 

o pessoal da empresa adjudicada especificamente para o serviço de desratização 

procede semanalmente à inspecção das armadilhas e à colocação de raticidas. O 

IAM fará, em tempo oportuno, o acompanhamento e tratamento da situação, em 

função da evolução do número de roedores, e monitorizará constantemente a 

situação da infestação de ratos nas vias públicas. 

  O Director, 

Lai Weng Leong 

06 de Janeiro de 2023 
  


