REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIADO DO CONSELHO DE MINISTROS

Aos Órgãos de Informação

O Conselho de Ministros realizou, no dia 25 de Agosto de 2015, a sua 29.ª Sessão
Ordinária.
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou as seguintes propostas de Leis, a
submeter à Assembleia da República:
 A Proposta de Lei do Audio Visual e do Cinema.
Esta Lei define os princípios de acção do Estado no quadro do fomento,
desenvolvimento e protecção da actividade audiovisual e cinematográfica e da
arte do cinema, estabelecendo o seu regime jurídico aplicável à produção,
distribuição, exibição e difusão.
 A Proposta de Lei que cria a Ordem dos Arquitectos e aprova o respectivo
Estatuto.
Com a Ordem dos Arquitectos pretende-se contribuir para a defesa e promoção
da arquitectura, do urbanismo e do planeamento físico, zelar pela função social,
dignidade e prestígio da profissão e promover a valorização profissional e
científica dos seus membros.
 A proposta de Revisão da Lei n.° 14/2007, de 27 de Junho, que cria o Gabinete
de Informação Financeira de Moçambique (GiFiM), com vista a:
o Actualizar as atribuições e regras de funcionamento do GiFiM;
o Fixar a obrigatoriedade de comunicação, pelas instituições financeiras e
actividades e profissões não financeiras designadas, de casos suspeitos
de financiamento do terrorismo;

o Estabelecer mecanismos que garantam ao GiFiM o acesso, em tempo
útil, a informações relevantes para a análise de casos suspeitos, que
estejam na posse de outras entidades públicas e privadas.
O Conselho de Ministros ainda apreciou e aprovou:
 O Decreto que aprova o Regulamento de Comercialização de Diamantes, Metais
Preciosos e Gemas;
 O Decreto que cria a Unidade de Gestão do Processo de Kimberley, Metais
Preciosos e Gemas, abreviadamente designada por UGPK, órgão técnico de
implementação do Processo Kimberley;
 O Decreto que cria o Conselho Nacional do Processo de Kimberley, Metais
Preciosos e Gemas, abreviadamente designado por CNPK, órgão de
supervisão da implementação do Porcesso Kimberley
 A Resolução que nomeia Mateus Magala para o cargo de Presidente do
Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique (EDM), E.P.
 A Resolução que exonera Luís José Rego, do cargo de Presidente do Conselho
de Administração da Empresa Correios de Moçambique, E.P.
 A Resolução que nomeia Valdemar Sérgio Jessen, para o cargo de Presidente
do Conselho de Administração da Empresa Correios de Moçambique, E.P.
Ainda nesta Sessão, o Governo apreciou as informações sobre:
 As Actividades do Fundo da Paz e Reconciliação Nacional;
– A Avaliação da Situação de Segurança Alimentar e Nutricional;
– O XII Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, realizado em Pemba,
de 15 a 23 de Agosto de 2015.
– A Preparação e Organização da 51.ª Edição da Feira Internacional de Maputo;
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