REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Comunicação
O Conselho de Ministros realizou, no dia 5 de Dezembro de 2017, a sua 43.ª
Sessão Ordinária.
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou:
 O Decreto que aprova medidas de contenção da despesa pública.
O Decreto visa reduzir o encargo financeiro resultante da obrigação do
Estado garantir os direitos e regalias dos Dirigentes Superiores do Estado,
Titulares de cargos Governativos e demais Funcionários e Agentes do Estado
nos termos da legislação em vigor.
O Decreto, nomeadamente, uniformiza os procedimentos e institui limites
para as despesas com habitação, subsídio de renda de casa, arrendamento
de imóveis, combustíveis e comunicações, clarifica os requisitos de mudança
de carreira e critérios de pagamento de bónus especial, uniformiza a
percentagem do subsídio de localização pago aos funcionários do Estado
transferidos e melhora os mecanismos de controlo dos critérios de
pagamento do subsídio de adaptação.
 O Decreto que altera o Regulamento de Reembolsos do IVA.
A alteração tem em vista agregar num único diploma legal todas as matérias
relativas ao reembolso do IVA, tendo em conta as alterações que foram
sendo introduzidas no Código do IVA e respectivo Regulamento ao longo do
tempo, procedendo-se ao ajustamento do mesmo às referidas alterações.
 O Decreto que aprova os procedimentos de emissão e gestão da dívida
pública.
Pretende-se com este instrumento, conferir um maior rigor na negociação,
contratação e emissão da dívida pública, bem como das garantias, em estrita
observância dos princípios e demais comandos legais neles previstos, pelos
principais intervenientes no processo
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre:

 As acções realizadas na Área da Mulher e Género – 2016.
 A Reunião do Conselho Directivo Alargada a outros actores de resposta
Nacional ao HIV-SIDA, dia 01 de Dezembro de 2017.
 A situação da Malária.
 O Simpósio sobre a Sinistralidade Rodoviária.
 O Relatório da Monitoria a Implementação da Lei do Direito à Informação, em
Maio e Junho de 2017.
 O balanço da Implementação das actividades da Estratégia de Reforma da
Administração Pública (ERDAP), do I Semestre de 2017.
 As actividades desenvolvidas no âmbito do Projecto-piloto
Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Pré-Escolar.
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 O Fórum do Turismo.
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