
 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

________ 
SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 
 

Aos Órgãos de Informação 
 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 18 de Junhode 2019, a sua 21.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo apreciou as seguintes Propostas de Lei, a submeter à Assembleia da 
República: 
 

 Lei de Representação de Estado na Cidade de Maputo. 
 

A Lei estabelece o regime jurídico da organização e funcionamento da 
representação do Estado na Cidade de Maputo, bem como as competências das 
instituições de defesa e segurança, ordem pública, fiscalização de fronteiras, 
emissão de moeda e as relações diplomáticas, regendo-se também, por normas 
ou regras próprias as instituições de finanças públicas, registo civil e notariado, 
identificação civil e de migração. 

 

 Lei que define o Regime Financeiro e Patrimonial dos Órgãos de Governação 
Descentralizada Provincial. 

 
A Lei fixa o regime financeiro da elaboração, aprovação, execução, revisão, 
monitoria e avaliação do plano e orçamento e do investimento público, 
tesouraria, empréstimos, receitas, despesas e transferências, bem como as 
regras de distribuição dos limites por Província, garantindo-se a unicidade do 

Orçamento do Estado. 
 
 

Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou os seguintes diplomas: 
 

 A Resolução que reconduz Miguel José Matabel para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, E.P. 

 

 A Resolução que determina que Ema dos Santos Chicoco cessaas funções de 
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional das 
Comunicações de Moçambique. 
 

 A Resolução que nomeia Américo Francisco Muchanga para o cargode 
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional das 

Comunicações de Moçambique. 
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Ainda nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou a informação sobre a Situação 

de Emergência, com destaque para as ocorrências registadas em todo País e as 
respectivasacções de resposta levadas a cabo pelo Governo e seus parceiros, no 
período de 04 a 17 de Junhode 2019, bem como as acções de seguimento da 
Conferência de Doadores pós Ciclones Idai e Kenneth. 
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