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SECÇÃO III

PROVEDORIA DE JUSTIÇA

I. Introdução
Em 2009, o Comissariado contra a Corrupção tem continuado a desempenhar 

um	importante	papel	no	que	respeita	aos	trabalhos	de	provedoria	de	justiça,	fiscali-
zando a legalidade e o mérito dos procedimentos administrativos junto dos serviços 
públicos,	 assumindo	 devidamente	 as	 suas	 funções	 para	 melhorar	 a	 eficiência	
administrativa e assegurar o estrito cumprimento da lei na actuação administrativa. 
Apesar	dos	resultados	alcançados	terem	ficado	aquém	dos	objectivos	pré-definidos,	
estamos convictos de que através do aperfeiçoamento do regime, da experiência 
acumulada e do aumento do nível funcional dos trabalhadores, o CCAC reunirá 
condições para aumentar a sua capacidade de tratamento dos casos de provedoria 
de justiça, bem como para promover e implementar a consciência de “administrar 
de acordo com a lei” no intuito de elevar, na generalidade, o nível da actuação da 
Administração.

O relatório de actividades do CCAC apresenta uma análise e um balanço dos 
trabalhos desenvolvidos em 2009, no âmbito da provedoria de justiça, nas seguintes 
áreas:

(1)  Pedidos de apoio e sua natureza;

(2)  Cooperação com outros serviços públicos, especialmente nas acções de 
pesquisa do funcionamento dos serviços;

(3)  Seminários e intercâmbios;

(4)  Cooperação com o exterior. 

II. Quantidade de pedidos de apoio e sua natureza
Ponto da situação em relação ao tratamento de casos em 2009:

 Pedidos de consulta: 566 casos
 Queixas e participações: 155 casos

Em 2009, os pedidos de apoio recebidos pelo CCAC totalizaram os 566, o 
que corresponde a uma descida de 11% comparativamente com o ano anterior. Os 
pedidos de apoio mais frequentes continuaram a estar relacionados com o regime 
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1 
Número de telefone: 28286606.

da função pública, as infracções à legislação rodoviária, obras ilegais, assuntos mu-
nicipais	e	conflitos	 laborais.	É	de	notar	que	os	pedidos	de	 informação	 relativos	a	
obras ilegais, infracções à legislação rodoviária e questões de trânsito registaram 
uma tendência decrescente.

A quantidade de pedidos de informação relacionados com as obras ilegais 
registou uma tendência decrescente graças às acções de sensibilização desenvolvi-
das	pela	Direcção	dos	Serviços	de	Solos,	Obras	Públicas	e	Transportes,	que	visaram	
reforçar a divulgação dos critérios e das formas de tratamento dos casos de obras 
ilegais. Quanto às infracções à legislação rodoviária, notou-se também uma queda 
na quantidade de pedidos de informação apresentados junto do CCAC com a entrada 
em	vigor	da	“Lei	do	Trânsito	Rodoviário”	e	a	adopção	de	medidas	de	divulgação	dos	
critérios de execução de acordo com a lei e dos procedimentos de punição por parte 
das autoridades competentes. 

É	importante	realçar	que	o	número	de	pedidos	de	apoio	relativos	à	elaboração	
do código da integridade (designadamente no que respeita à acumulação de funções; 
conflito	de	interesses;	funcionamento	dos	serviços	ou	elaboração	do	código	de	con-
duta de diferentes sectores, etc.) tem registado um aumento de duas décimas, em 
consequência do surgimento de dúvidas sobre a elaboração do código de conduta in-
terna e de problemas relacionados com a primeira fase de implementação do mesmo. 

Foi criada ainda uma “Hot-Line”1 no âmbito da provedoria de justiça para uni-
formizar e concentrar a prestação de esclarecimentos aos residentes por parte dos 
funcionários do CCAC, reforçando assim os serviços de primeira linha.
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Assuntos constantes dos pedidos de apoio e consulta na área da provedoria de 
justiça em 2009:

* * *
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Assuntos constantes dos casos da área da provedoria de justiça:

Em 2009, o CCAC recebeu 155 queixas no âmbito da provedoria de justiça, 
a que se somaram 62 casos transitados de 2008, totalizando-se os 217 casos, dos 
quais 15 eram repetidos (por tratarem da mesma matéria) não entrando na estatística, 
dando origem a um total de 202 casos para tratar em 2009. Destes, 184 já se encon-
tram	findos,	representando	uma	taxa	de	resolução	de	91%,	notando-se	um	aumento	
da taxa de resolução (77%). Destes, 176 casos foram tratados de forma sumária, ou 
seja, por meio de consulta de documentos, apresentando directamente medidas de 
aperfeiçoamento.
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Os casos de provedoria de justiça em 2009 foram tratados da seguintes forma:

 

III. Investigação mediante instrução de processo e emissão de reco-
mendações e sugestões
Em 2009, entre os casos objecto de profunda investigação e de arquivamento 

pelo CCAC, contam-se três casos que foram instruídos e investigados em 2008 e 
que culminaram com a emissão de recomendações por parte do Comissariado, tendo 
estas sido aceites por parte dos respectivos serviços no primeiro trimestre do ano de 
2009. (Vide o anexo do Relatório de Actividades do CCAC de 2008)

Relativamente aos casos que envolveram a Fundação Macau e o Fundo para 
o	Desenvolvimento	das	Ciências	 e	 da	Tecnologia,	 já	 em	2008	 estes	 aceitaram	as	
sugestões emitidas pelo CCAC, tendo a Fundação Macau aceitado ainda adoptar 
medidas de aperfeiçoamento do respectivo funcionamento, o que levou ao arquiva-
mento dos casos.

Outro caso que foi instruído em 2008 e concluída a sua análise em 2009, está 
relacionado	com	a	fiscalização	das	habitações	económicas.	Relativamente	a	outros	
dois casos (concurso e procedimentos de adjudicação) que foram instruídos e anali-
sados em 2009, as respectivas recomendações, emitidas pelo CCAC, foram aceites 
pelas autoridades competentes. Os três casos encontram-se já arquivados e os 
respectivos sumários podem ser encontrados no anexo deste relatório.
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Entretanto, o CCAC concluiu ainda o processo de investigação e análise 
da “legalidade dos armazéns intermediários de combustíveis” e da “Exposição 
Comemorativa do 10.º Aniversário do Estabelecimento da Região Administrativa 
Especial de Macau em Pequim”, emitindo as respectivas recomendações que foram 
já	aceites	pelos	serviços	competentes,	considerando-se,	por	isso,	findos	os	respectivos	
trabalhos de acompanhamento.

 IV. Pesquisa de funcionamento dos Serviços
Em 2009, o CCAC continuou a desenvolver, conjuntamente com outros ser-

viços públicos, a pesquisa de funcionamento dos mesmos, tendo sugerido um 
conjunto	de	medidas	de	aperfeiçoamento	que	visam	elevar	a	eficiência	dos	respec-
tivos serviços.

(I)	 Direcção	dos	Serviços	de	Identificação
1. O CCAC e a DSI realizaram conjuntamente uma pesquisa sobre o funcio-

namento dos procedimentos relativos ao “Direito à residência e questões 
da	nacionalidade”	junto	do	Departamento	de	Identificação	de	Residen-
tes, tendo sido acordadas, em Julho de 2009, as seguintes medidas de 
melhoria: 

 Direito à residência:

1) Aperfeiçoar o conteúdo das instruções internas sobre os critérios de 
apreciação	 do	 pedido	 de	 Certificado	 de	 Confirmação	 do	 Direito	 de	
Residência e, através da experiência adquirida, adicionar casos típicos 
que sirvam de referência na “presunção” de residência habitual em Ma-
cau por parte do requerente.

2) Fornecer ao requerente mais informação sobre as formalidades de 
apreciação	 do	 pedido	 de	 Certificado	 de	 Confirmação	 do	 Direito	 de	
Residência, como, por exemplo, quando é indeferido o pedido apresentado 
pelo requerente por falta de documentos comprovativos do período de 
residência em Macau, tanto em tempo parcial como em períodos 
sucessivos.

3) Actualizar a informação constante da respectiva página electrónica, 
disponibilizando esclarecimentos detalhados sobre os requisitos legal-
mente exigidos para a obtenção do estatuto de residente permanente 
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por	parte	dos	interessados	que	possuem	“Título	de	Residência	Perma-
nente”. 

4) Relativamente aos pedidos de informação sobre os casos em concreto 
(incluindo pedidos de informação por telefone e pessoalmente) serão 
os mesmos registados no sistema informático.

5) Os menores que reúnam os requisitos estabelecidos na alínea 10) do 
n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 8/1999 de 20 de Dezembro, não necessitam 
de apresentar a “Declaração de Macau como local de domicílio perma-
nente”	para	a	confirmação	do	estatuto	de	residente	permanente,	depois	
de completar os 18 anos de idade. 

 Por outro lado, relativamente aos indivíduos que reúnam os requisitos 
estabelecidos nas alíneas 9) e 10) do n.º 1 do artigo 1.º da referida Lei, 
o	ofício	que	lhes	é	enviado	pela	Direcção	dos	Serviços	de	Identificação	
contém a menção de que “se deixarem de residir habitualmente em 
Macau por um período superior a 36 meses consecutivos perdem o 
direito de residência”.

6)	 Tanto	as	 informações	a	prestar	 sobre	o	pedido	do	“Certificado	de	
Confirmação	do	Direito	de	Residência”	como	a	página	electrónica	da	
Direcção	dos	Serviços	de	Identificação,	devem	conter	a	indicação	de	
que “os indivíduos de ascendência chinesa e portuguesa, que tenham o 
seu domicílio permanente em Hong Kong, devem apresentar sempre o 
passaporte da RAEHK (caso o possuam).”

Requerimentos relativos à nacionalidade:

1) Indicar claramente por escrito, os critérios de apreciação da nacionali-
dade de indivíduos de ascendência chinesa e portuguesa.

2) Relativamente às situações em que é exigida a apresentação do cer-
tificado	do	registo	criminal,	deve	aperfeiçoar-se	o	respectivo	modelo	
de	requerimento,	os	panfletos	informativos,	a	página	electrónica	e	as	
orientações de trabalho, de forma a conter a informação de que “Os 
requerentes de aquisição da nacionalidade chinesa devem sempre 
declarar os locais onde têm residido durante mais de seis meses e 
entregar um certificado de registo criminal emitido pelas respectivas 
entidades competentes.”

2.  Sobre o funcionamento da Divisão do Registo Criminal, foram acorda-
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das entre o CCAC e a DSI várias medidas de melhoria, nomeadamente, o 
reforço	da	divulgação	das	formalidades	relativas	ao	pedido	do	certificado	
de registo criminal; a melhoria dos procedimentos de emissão do certi-
ficado	de	registo	criminal	e	do	certificado	do	registo	especial	de	menores;	
a revisão das instruções de trabalho sobre a periodicidade de arquivamento 
e a destruição da respectiva documentação, bem como o aperfeiçoamento 
do mecanismo de depósito de documentos.

* * *
(II) Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
Continuar a acompanhar os trabalhos relativos à pesquisa do funcionamento 

da Divisão de Fiscalização do Departamento de Urbanização da Direcção dos Ser-
viços	de	Solos,	Obras	Públicas	e	Transportes,	referente	ao	ano	de	2006;	proceder	a	
estudos e apresentar sugestões de melhoria sobre a revisão do Regulamento Geral 
da Construção Urbana e do Regulamento da Utilização de Prédios Urbanos, sobre 
a aplicabilidade das regras de autorização de obras, sobre os critérios de isenção 
dos requisitos do sistema de segurança contra o incêndio, e sobre a sistematização 
do mecanismo de concurso público das obras públicas com processo de consulta 
(incluindo a base de dados de empreiteiros dos concursos públicos com processo de 
consulta).

* * *
(III) Direcção dos Serviços de Saúde
Dar acompanhamento aos trabalhos de pesquisa do funcionamento da Direcção 

dos Serviços de Saúde, especialmente no que diz respeito ao mecanismo de gestão 
do sistema electrónico de controlo de assiduidade e pontualidade do respectivo pes-
soal; ao mecanismo de pedido e entrega do atestado médico e do relatório médico 
(com carácter urgente); ao mecanismo das regras de espera nas urgências hospitala-
res	bem	como	ao	ponto	de	situação	da	elaboração	do	“Termo	de	Concordância	com	
a	Intervenção	Cirúrgica”	e	do	“Termo	de	Consentimento	Informado”.	
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V. “Plano para uma Gestão Íntegra”
Gestão íntegra nos serviços públicos

O	“Plano	para	uma	Gestão	Íntegra”	lançado	em	finais	de	Agosto	de	2007,	com	
a duração de dois anos, contou com a participação de todos os serviços e entidades 
públicas	e	alcançou	os	resultados	pré-definidos.	Concluída	a	primeira	fase	do	“Plano	
para uma Gestão Íntegra”, todos os serviços elaboraram o seu código de integridade 
interno, tendo assim cumprido a exigência mínima estabelecida. Alguns serviços 
já procederam à avaliação da experiência inicial da aplicação do respectivo código 
interno e ao seu aperfeiçoamento. Outros elaboraram ainda instruções sobre os pro-
cedimentos da aquisição de bens e serviços bem como sobre actividades diárias.

Em	termos	gerais,	um	número	significativo	de	serviços	melhoraram	o	funciona-
mento e a transparência nos procedimentos de trabalho e aperfeiçoaram os mecanis-
mos de tratamento e consulta de informações. Relativamente aos funcionários pú-
blicos em geral, nota-se uma maior sensibilização junto dos mesmos, relativamente 
a	impedimentos	e	aceitação	de	vantagens	e	à	prevenção	de	conflitos	de	interesses.	
Com base nos resultados alcançados na primeira fase do “Plano para uma Gestão 
Íntegra”,	foram	definidos	novos	objectivos	para	a	segunda	fase	do	respectivo	Plano,	
e o CCAC irá executar e implementar gradualmente este projecto.  

VI. “Programa de Bolsas para o Estudo Comparado de Sistemas de Pro-
vedoria de Justiça na Ásia”
No âmbito deste programa, organizado conjuntamente pelo CCAC e pela 

Fundação	 Macau,	 foram	 finalizados	 dois	 trabalhos	 de	 investigação	 alusivos	 aos	
temas “Perspectivas Sobre o Rumo de Evolução do Sistema de Provedoria de Justiça 
de Macau – Estudo Comparado de Sistemas de Provedoria de Justiça na Ásia” e 
“Estudo das Experiências de Macau, Coreia do Sul e Índia – Estudo Comparado de 
Sistemas de Provedoria de Justiça na Ásia”. Os respectivos trabalhos de investigação 
já se encontram compilados em livro (nas versões chinesa e inglesa), e publicados 
em	finais	de	2009.

VII. Seminários e workshops
Em colaboração com o Ministério de Supervisão da República Popular da Chi-

na e a Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong, foi realizado, 
entre 9 e 10 de Novembro do ano passado, pelo CCAC, o Seminário sobre “Actuali-
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dade e Perspectivas da Prevenção e Combate à Corrupção no Sector Privado”, que 
contou com a presença de cerca de 200 participantes provenientes da China, Hong 
Kong e Macau, incluindo membros de órgãos de supervisão, empresários, deputados 
locais bem como professores e investigadores académicos. O objectivo do Semi-
nário	assenta	numa	reflexão	mais	aprofundada	e	na	análise	das	perspectivas	no	que	
diz respeito à situação concreta bem como aos trabalhos de prevenção da corrupção 
no sector privado das três regiões.

Prosseguiu-se em 2009 com a realização de palestras e workshops sobre “con-
duta íntegra”, “aquisição de bens e serviços”, “provedoria de justiça”, entre outros 
temas. Entretanto, com a aprovação da “Lei da Prevenção e Repressão da Corrup-
ção no Sector Privado”, que vigora a partir do dia 1 de Março de 2010, o CCAC 
tem desenvolvido um conjunto de acções de promoção e sensibilização bem como 
trabalhos	de	prevenção	em	colaboração	com	diferentes	sectores	profissionais,	apre-
sentando desta forma os pontos mais importantes da nova Lei, no sentido de elevar o 
espírito cumpridor da Lei bem como a consciência de conduta íntegra junto do sector 
privado de Macau. 

VIII. Formação de pessoal e intercâmbio com o exterior
No tocante à formação, o pessoal do CCAC participou no curso de formação 

em assuntos estatais organizado e ministrado pelo Instituto Nacional de Administra-
ção da China e no programa de promoção realizado por este Comissariado e a Uni-
versidade de Segurança Pública Popular da China. Foram promovidas ainda acções 
de formação internas a propósito da aprovação da “Lei da Prevenção e Repressão da 
Corrupção no Sector Privado”.

Relativamente ao intercâmbio com o exterior, o CCAC irá continuar a fazer-se 
representar em seminários e conferências organizadas pelo Instituto Internacional 
de Ombudsman e por outras organizações internacionais da área da prevenção da 
corrupção.




