REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Informação

O Conselho de Ministros realizou, no dia 26 de Fevereiro de 2019, a sua 6.ª
Sessão Ordinária.
Nesta Sessão, o Governo apreciou o Relatório de Implementação da
Política da Juventude de 2018 e o Plano de Implementação da Política da
Juventude de 2019, a submeter à Assembleia da República.
O Conselho de Ministros apreciou e aprovou:
 Os Decretos que modificam a tutela do Instituto Nacional da Marinha
(INAMAR) e do Instituto Nacional de Hidrografia e Navegação
(INAHINA).
A modificação da tutela do INAMAR e do INAHINA visa adequá-los ao
regime de tutela e superintendência exercida pelo Ministro que
superintende a principal área de atividade, transferindo a tutela do
Ministro dos Transportes e Comunicação para o Ministro do Mar
Águas Interiores e Pescas, permitindo viabilizar e ajustar a
organização e funcionamento, necessários ao aumento da carga
vertical de funções, em matéria de administração e segurança
marítima (INAMAR), bem como a
oceanografia e hidrografia
(INAHINA).

 O Decreto que aprova o Regulamento de Transporte em Veículos
Automóveis e Reboques e revoga o Decreto n.º 11/2009, de 29 de
Maio.
O Regulamento estabelece o regime jurídico para o exercício da
actividade de transportes em veículos automóveis e reboques, com
vista a simplificar os procedimentos na actividade de transporte
rodoviário, de modo a garantir segurança e conforto na mobilidade de
pessoas e bens.
 O Decreto que aprova o Regulamento de Gestão das Receitas
Próprias das Instituições Públicas do Ensino Superior.
O Regulamento estabelece as normas e procedimentos de
arrecadação, controle, utilização, prestação de contas e
responsabilidades referentes às receitas próprias arrecadadas por
todos os órgãos, unidades orgânicas e serviços das instituições
públicas do ensino superior.
 A Resolução que aprova o Plano Estratégico e o Plano Operacional
para a Política da Sociedade da Informação.

Ainda nesta Sessão o Governo apreciou as informações sobre:
 Preparação da Visita de Estado e Pastoral de Sua Santidade o Papa
Francisco à Moçambique;
 O Estágio dos Preparativos da 12ª Cimeira de Negócios EUA/África;
 Os Preparativos da Cimeira “Crescendo Azul’’;
 As Acções em curso com vista à melhoria do Doing Business;
 O Projecto da Linha Ferroviária de Macuse;
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 Os Funcionários do Estado em situação de aposentação e
desligamento;
 A Preparação do Jogo de Futebol Guiné Bissau/Moçambique para o
CAN 2019.

Maputo, 26 de Fevereiro de 2019
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