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Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 31 de Agosto de 2021, a sua 30.ª Sessão Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de leis, a submeter à 
Assembleia da República: 
 

 Proposta de Lei que define as regras e critérios para a fixação da remuneração de 
funcionários e agentes do Estado e demais servidores públicos.   

 
A Lei institui uma Tabela Salarial Única, aplicável aos servidores públicos, incluindo os 
titulares ou membros de órgão público, a nível dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judicial. 
 

 Proposta de Lei de Revisão da Lei n.º 10/2017, de 01 de Agosto, que aprova o Estatuto 
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE). 

 
A revisão visa ajustar os princípios e normas que regem as relações laborais dos 
funcionários e agentes do Estado à dinâmica da Administração Pública e ao 
desenvolvimento sòcio-económico do País. 

 
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou: 
 

 O Decreto que aprova o Regulamento da Pesca Recreativa e Desportiva e revoga o 
Decreto n.º 51/99, de 31 de Agosto. 
 
O Decreto regulamenta as disposições da Lei n. º 22/2013, de 1 de Novembro, Lei das 
Pescas, relativas ao exercício da pesca recreativa e desportiva nas águas jurisdicionais 
nacionais. 

 

 A Resolução que aprova a Estratégia de Saneamento Rural. 
 

A Estratégia define, nomeadamente, as responsabilidades dos intervenientes no 
saneamento rural, a forma de mobilização das comunidades vivendo nas zonas rurais e 
estabelece o acesso universal aos serviços básicos de saneamento e higiene para as 
famílias, escolas e unidades sanitárias. 

 

 A Resolução que aprova a Política de Segurança Cibernética e Estratégia da sua 
Implementação. 
 
A Política e a Estratégia definem, coordenam e implementam iniciativas e prioridades a 
fim de proteger as instituições, pessoas e bens contra incidentes decorrentes do uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, no espaço cibernético. 
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Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 

 O balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo 
coronavírus; 

 

 O relatório das actividades, no âmbito da implementação de Estratégia de Resposta ao 
HIV/SIDA na Função Pública; 
 

 A mobilidade dos funcionários do Estado; 
 

 O relatório da Comissão de Inquérito sobre o Acidente de Viação de Maluane e o Plano 
de Acção para a Mitigação da Sinistralidade Rodoviária no País. 
 

 
 

Maputo, aos 31 de Agosto de 2021. 


