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O Conselho de Ministros realizou, no dia 05 de Junho de 2018, a sua 18.ª 
Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de 
revisão, a submeter à Assembleia da República: 
 

− A Lei de Revisão da Lei n.º 2/97, de 18 de Fevereiro, que aprova o 
Quadro Jurídico para a Implementação das Autarquias Locais; 
 

− A Lei de Revisão da Lei n.º 7/2013, de 22 de Fevereiro, alterada e 
republicada pela Lei 10/2014, de 23 de Abril, que estabelece o 
Quadro Jurídico para a Eleição do Presidente do Conselho Municipal 
e dos Membros da Assembleia Municipal ou de Povoação.  

 
As propostas de revisão visam adequar estas Leis à recente revisão 
pontual da Constituição em 2018, bem como aprimorar a legística e a 
sistemática adoptada. 
  

− O Decreto que aprova a transferência extraordinária atinente a 
apoiar a reconstrução do muro de protecção da Cidade da Ilha de 
Moçambique. 
 
O Decreto determina a transferência extraordinária de 
31.570.800,00MT (trinta e um milhões, quinhentos e setenta mil e 
oitocentos meticais), do Ministério da Terra, Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, através do Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento Sustentável, para o Conselho Municipal de Cidade 
da Ilha de Moçambique, com vista a apoiar a reconstrução do muro 
de protecção e minimizar os impactos sócio económicos da sua 
degradação. 
 

− O Decreto que aprova o Regulamento sobre o Licenciamento para a 
Comercialização e Aposição de Selo nos Objectos de Artesanato. 

 
O Regulamento estabelece o regime jurídico de licenciamento para a 
comercialização e aposição de selo nos objectos de artesanato, com 
a finalidade de permitir, por um lado, cadastrar os agentes 
económicos e operadores do sector e por outro, diversificar as fontes 
de receitas do Estado, particularmente para o sector de cultura. 
 

− A Resolução que autoriza o Fundo de Estradas a proceder a 
cobrança de Taxas de Portagem ao longo da Estrada N6, no troço 
Beira-Machipanda. 

 
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 

− O Crescimento Económico do I Trimestre de 2018; 
 

− Os Projectos de Energia; 
 

− Os Resultados Preliminares do Recenseamento Eleitoral de 2018; 
 

− A Criação de Resiliência Climática na Bacia do Limpopo: Estudo de 
viabilidade da Barragem de Mapai; 

 

− A Situação da Gestão da Lixeira de Hulene; 
 
 
 

Maputo, 05 de Junho de 2018 


