
 
 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
___________ 

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

 
Aos Órgãos de Informação 

 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 05 de Maio de 2020, a sua 15.ª Sessão 
Ordinária. 
 
O Governo apreciou o Relatório de Execução do Orçamento do Estado, de Janeiro a 
Março de 2020, a submeter à Assembleia da República. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou os seguintes diplomas: 
 

 O Decreto que aprova as medidas de execução administrativa, na sequência do 
Decreto Presidencial n° 12/2020, de 30 de Abril, que prorroga o Estado de 
Emergência, ratificado pela Lei n° 4/ 2020, de 30 de Abril.  
 
O Decreto concretiza as medidas temporárias e de excepção para a prevenção e 
contenção da propagação da pandemia COVID-19, durante o período de vigência 
do Estado de Emergência.  

 

 O Decreto que delega competências aos órgãos e instituições do Estado, no 
âmbito da execução do Orçamento do Estado de 2020. 

 

 O Decreto que revê o Decreto n.º 83/2009, de 29 de Dezembro, que cria o Instituto 
de Nomes Geográficos de Moçambique (INGEMO). 

 
O Decreto visa ajustar a natureza, as atribuições e competências do Instituto de 
Nomes Geográficos de Moçambique, ao estabelecido no Decreto nº 41/2018, de 
23 de Julho, que aprova o regime jurídico de organização e funcionamento dos 
institutos, fundações e fundos públicos.  

 O Decreto que cria a função de Secretário Permanente na Secretaria de Estado 
Central. 

 
O Decreto tem como objectivo garantir a gestão administrativa corrente das 
Secretarias de Estado de nível Central, definindo o âmbito de actuação, bem como 
o conjunto de competências do Secretário Permante na Secretaria de Estado. 
 

 O Decreto que altera os artigos 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 do Decreto nº 47/2016, de 1 
de Novembro, que cria o Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC). 
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O Decreto visa redefinir e adequar o órgão de tutela do Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, ao Decreto Presidencial n.º 
2/2020, de 30 de Janeiro, que cria a Secretaria de Estado da Juventude e 
Emprego, em resultado da extinção do Ministério do Trabalho, Emprego e 
Segurança Social. 
 

 A Resolução que nomeia Miguel Micas Langa, para o cargo de Presidente do 
Conselho da Administração do Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, FP 
(ProAzul, FP). 

 
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 

 O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre prevenção do novo 
coronavírus e seu impacto para a economia do País, com destaque para a 
protecção social do Governo à população desfavorecida. 
 

 A Formação Profissional Pública; 
 

 O Plano de Investimento para 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS). 
 

 
 

Maputo, 5 de Maio de 2020 


