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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

Aos Órgãos de Informação 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 24 de Abril de 2018, a sua 13.ª 
Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou os Relatórios sobre: 
 

 A Visita de Trabalho do Chefe de Estado à Província de Cabo Delgado, 
realizada de 12 a 15 de Abril de 2018; 
 

  A Visita de Trabalho de Sexa Presidente da República do Botswana, 
Mokgweetsi Masisi, à República de Moçambique, realizada no dia 16 de 
Abril de 2018; 
 

 A Cimeira dos Chefes de Governo da Commonwealth, realizada na 
Inglaterra, Londres, de 18 a 20 de Abril de 2018. 
  

O Governo apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento da Lei dos Jogos Sociais e de 
Diversão e revoga o Decreto n.° 17/2012, de 05 de Julho. 
 
O Decreto procede ao ajustamento do Regulamento da Lei de Jogos 
Sociais e de Diversão à realidade actual, com vista a tornar a actividade 
de exploração de jogos sociais e de diversão mais atrativa aos 
investidores e melhorar os níveis de arrecadação de receita, para 
aplicação em fins de índole social. 

 



 A Resolução que aprova o Código de Conduta do Funcionário e Agente 
do Estado. 
 
O Código de Conduta do Funcionário e Agente do Estado é um 
instrumento legal que estabelece os padrões de comportamento, atitudes 
e caracter exigidos aos funcionários e agentes do Estado, com vista a 
imprimir respeito pelos valores que orientam a prossecução do interesse 
público e melhorar relacionamento entre a administração pública e os 
administrados. 

 
Ainda nesta Sessão o Conselho de Ministros apreciou as informações 
sobre: 
 

 A Situação da Gestão das Calamidades com destaque para o quadro 
hidro-meteorológico prevalecente, a previsão para os próximos dias, a 
monitória da actividade ciclónica no Canal de Moçambique e a situação 
epidemiológica nacional, no período de 12 a 21 de Abril de 2018; 

 

 Os Salários Mínimos na Função Pública e outros Sectores de 
Actividade para o Ano de 2018; 

 

 O Balanço do Plano de Acção da Estratégia da Reforma e 
Desenvolvimento da Administração Publica (ERDAP), em 2017; 

 

 O Plano de Acção da ERDAP de 2018; 
 

 O Projecto de Migração da Televisão Analógica para Digital; 
 

 O Balanço da Abertura do Ano Lectivo 2018; 
 

 As Celebrações do 1.º de Maio. 
 
 
 

Maputo, 24 de Abril de 2018. 


