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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 

 

O Conselho de Ministros reunido na sua 5.ª Sessão Ordinária, no dia 20 de Fevereiro de 
2018, apreciou e aprovou:  
 

 O Decreto que marca a data de 14 de Março de 2018, para a realização da 2.ª 
Volta da Eleição Intercalar do Presidente do Conselho Municipal da Cidade de 
Nampula. 
 

 O Decreto que altera o período da realização do Recenseamento Eleitoral de Raiz 
das Quintas Eleições Autárquicas, de 10 de Outubro de 2018, antes fixado para o 
período de 1 de Março a  29 de Abril de 2018, passa para o período de 17 de 
Março a 19 de Maio de 2018. 

 
 O Decreto que aprova o Regulamento de Bolsas de Estudo para Funcionários do 

Estado. 
 
O Regulamento de Bolsas de Estudos, visa adequar ao actual EGFAE as normas 
sobre a atribuição de bolsas de estudos para os funcionários do Estado, 
aplicando-se a todo funcionário de nomeação definitiva que exerça a sua 
actividade na Administração Pública.  
 

 O Decreto que cria o Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infra-
estruturas Pesqueiras (INFRAPESCA).  
 
O INFRAPESCA é uma pessoa colectiva de Direito Público, dotada de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criado 
para exercer autoridade nos portos de pesca e demais infra-estruturas pesqueiras, 
com vista a assegurar o seu desenvolvimento e gestão, bem como a 
implementação de medidas hígio-sanitárias e de gestão das pescarias nos portos 
de pesca e infra-estruturas afins. 



 
 Decreto que cria o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados e revoga o Decreto 

n.° 51/2003, de 24 de Dezembro. 
 
Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados é uma pessoa colectiva de Direito 
Público, subordinada ao Ministério do Interior com a missão de coordenar todo o 
formalismo que deve obedecer os pedidos de estatutos de refugiados, entre 
outros aspectos, através da articulação orgânica e funcional entre o INAR e outros 
serviços integrados no Ministério do Interior, com vista a garantir uma maior 
eficácia na execução das suas atribuições. 
 

Foram ainda apreciadas informações sobre: 
 

 A Visita do Primeiro-Ministro à Província do Niassa; 
 

 A Situação da Gestão das Calamidades, relativa as ocorrências registadas nas 
Zonas Centro, Norte e Sul do País, no período de 8 a 17 de Fevereiro de 2018; 

  
 A Matriz de Prioridades de Reformas para a Melhoria do Ambiente de Negócio em 

2018 e a XV Conferência Anual de Apoio ao Sector Privado (CASP); 
 

 Projecto da Central Solar em Mocuba na Província de Zambézia. 
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