Conclusão das medidas de acompanhamento dos casos de “Qualidade de serviço
e a classe geral” de 2014
No que diz respeito ao “Pessoal destes Serviços”, os departamentos advertiram os
funcionários para prestarem serviços públicos de qualidade aos cidadãos. Devido às
necessidades de trabalho, incentivaram os funcionários a partilharem as suas
experiências no sentido de elevarem o nível dos serviços.
Relativamente a “procedimento e formalidade”, os departamentos efectuaram
alterações conforme as situações do funcionamento dos respectivos procedimentos e
formalidade, elevando assim o andamento dos trabalhos e a eficiência administrativa.
No respeitante à área profissional da “Infra-estruturas urbanas”, os departamentos
implementaram faseadamente e de forma sustentável os projectos de infra-estruturas,
construção de mais equipamentos de infra-estruturas comunitários, construção e
beneficiação por fases do sistema pedonal social e de acesso livre com barreiras
arquitectónicas, facilitando assim a deslocação dos cidadãos.
No que concerne a “edifícios”, divulgaram de forma sustentável as “Instruções para as
Instalações de Segurança e Prevenção de Furtos nos Edifícios” e “Instruções para a
Demolição das Obras Ilegais”, com objectivo de reforçar o conhecimento dos
cidadãos sobre construções ilegais e, em colaboração com o Plano de Apoio para
Demolição Voluntária de Edificações Ilegais, desejando-se diminuir, a partir da fonte,
as edificações ilegais. Para além disso, reforçaram de forma sustentável a fiscalização
e o levantamento dos autos de notícia às obras ilegais nos edifícios e, através das
formas de apoio, incentivaram os infractores demolirem voluntariamente as
edificações ilegais.
Relativamente a “obras”, elaboraram várias instruções como o “Critérios de
Apreciação de Projectos de Obras de Construção e de Ampliação e Instruções de
Procedimentos Administrativos”, “Instruções para Elaboração dos Projectos de Obras
de Construção e de Ampliação” (incluindo áreas de arquitectura, electromecânica,
gases combustíveis/combustíveis, engenharia civil, etc.), “Obras Particulares Instruções para Apreciação, Aprovação, Vistoria e Operação dos Equipamentos de
Elevadores” e “Instruções para Apreciação, Aprovação e Vistoria das Instalações de
Entretimento de Grande Dimensão” para incrementar de forma sustentável a
tramitação de aprovação das obras. Procederam ao lançamento de instruções

conjuntamente com os respectivos departamentos de áreas profissionais como
“Instituições de educação contínua, salas de explicações – Pedido de alvará e obra de
modificação trâmites para apresentação do projecto e instruções técnicas”,
“Instalações de Serviço Social – Obras de Modificação - Trâmites para Apresentação
de Projecto” e “Instruções Técnicas dos Trâmites para o Pedido de Emissão da
Licença e a Apresentação do Projecto de Obra de Modificação dos Estabelecimentos
Farmacêuticos”. Deram continuidade à criação de um regime de trabalho público e
transparente e à divulgação de mais critérios de apreciação para estreitar a
colaboração com os sectores industriais na elaboração de projectos de obras com mais
qualidade. Também lançaram “Trâmites para Elaboração dos Diversos Projectos de
Especialidades para as Obras de Construção”, no sentido de indicar os erros
frequentes no pedido de construção das obras e o objectivo de diminuir os erros na
apresentação dos projectos que causam atraso à aprovação do mesmo. Publicou-se o
“Critérios para a Vistoria às Obras Concluídas de Construção ou Ampliação” para
evitar a existência de problemas após a conclusão da obra. Elaboraram instruções para
obras no sentido de melhorar a comunicação com os vários sectores, aumentar a sua
transparência e melhorar o procedimento administrativo, etc.
No que diz respeito a “outros”, uma vez que a área de intervenção é ampla, a natureza
e o conteúdo são diferentes, assim os respectivos departamentos irão acompanhá-los e
trata-los de acordo com a situação do caso.

