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SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS 

 

Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros realizou, no dia 18 de Agosto de 2020, a sua 30.ª Sessão 
Ordinária. 
 
Nesta Sessão, o Conselho de Ministros apreciou: 
 

− O Relatório da Visita Presidencial às Províncias de Niassa e Cabo Delgado, de 
13 a 14 de Agosto de 2020. 
 

− A proposta de Lei da Autorização Legislativa para alteração do Código Civil, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de Novembro de 1966, a submeter à 
Assembleia da República. 
 

A proposta de Lei de autorização Legislativa incide sobre o valor probatório e 

forma dos contratos quando estejam envolvidos bens imóveis, com a finalidade 

de harmonizar a forma de contrato com os modelos de contratos, introduzidos 

pelo Código de Registo Predial.    

O Governo apreciou e aprovou: 

− O Decreto que aprova o Regulamento de Licenciamento de Infra-estruturas e 
Operações Petrolíferas. 
 
O Regulamento estabelece as regras e procedimentos para o licenciamento da 
construção, instalação, alteração, substituição, operação e desmobilização de 
infra-estruturas petrolíferas, incluindo a armazenagem e o exercício de transporte 
por meios circulantes com objectivo de simplificar e tornar célere os 
procedimentos inerentes ao licenciamento e às autorizações administrativas.  
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− O Decreto que ajusta a Organização e Funcionamento dos Centros de Recursos 
de Educação Inclusiva, criados pelo Diploma Ministerial n.º 191/2011, de 25 de 
Julho. 
 
Os Centros de Recursos de Educação Inclusiva, (CREI), são instituições públicas 
de educação geral e de educação vocacional dotadas de autonomia administrativa 
e técnica, com serviços de diagnóstico, orientação, produção de material didáctico 
específico e compensatório para alunos com deficiência e/ou com necessidades 
educativas especiais, centro de pesquisa, de formação de professores do ensino 
primário em exercício para promover o atendimento integrado às crianças e jovens 
com necessidades educativas especiais, resultantes ou não de deficiência, num 
contexto escolar inclusivo. 
 

Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre: 
 

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

− O ponto de situação dos compromissos dos parceiros de cooperação e do impacto 
das medidas fiscais na cobrança das receitas fiscais e do plano de resposta no 
âmbito da COVID-19. 
    

− O Programa de Reconstrução Pós-Ciclone Idai e Kenneth. 
 

− Balanço de realização da Prova de Vida dos Funcionários e Agentes do Estado 
em 2019. 

 

− O cancelamento da FIKANI 2020 e da sua recalendarização para Maio de 2021.  
 

 
Maputo, 18 de Agosto de 2020 


