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MUNICIPIO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE 
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE 

RELATÓRIO BALANÇO  DO DESEMPENHO DO CONSELHO MUNICIPAL REFERENTE 
AO PERIODO  DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 (1º SEMESTRE) .  



 

O presente Relatório faz o balanço das actividades realizadas 
durante os 6 meses do ano económico 2017, inseridas no 
Plano Quinquenal convertidas em Plano Operacional e 
comporta a seguinte estrutura: 
 
Pilar I: Governação Aberta, Participativa e Inclusiva; 
Pilar II: Tranquilidade e Segurança Publica; 
Pilar III: Desenvolvimento da Economia Local; 
Pilar IV: Acesso a Educação, Cultura, Desporto e Recreação; 
Pilar V: Saúde e Acção Social. 
Pilar VI: Desenvolvimento Infra-Estruturas e Urbanização. 
Constrangimentos; 
Desafios e Perspectivas; 
Actividades Realizadas Fora do Plano; e  
Conclusão. 
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INTRODUÇÃO   
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Pilar I: Governação Aberta, Participativa e Inclusiva 

Objectivo estratégico:  Assegurar a participação dos munícipes na governação  

Indicador: Realização de encontros com munícipes 

 
N° 

Actividades Planificadas  
para o ano 

Actividades Realizadas durante os 6 meses Nível 
cump. 

 
1 

Realizar  12 Sessões 
Ordinárias do Conselho 
Municipal. 

Foram realizadas 4 sessões ordinárias 33% 
 

 
 
 

2 

Realizar  2 reuniões com os 
funcionários e Agentes do 
Conselho Municipal. 

Realizadas 2 Reuniões  com os funcionários e 
Agentes do Conselho Municipal com a 
participação de todos Vereadores, com o objectivo 
de delinear acções programadas para o presente 
ano económico 

 
 

100% 

 
3 

Efectuar  24  visitas nas 
Instituições  e Associações ao  
nivel do municipio. 

Foram efectuadas 11 visitas nomeadamente: 
Saúde, GACIM, Club Desportivo, EPC-Josina 
Machel, EPC 16 de Junho, Posto Administrativo 
Urbano de Lumbo, Radio Muhipit entre outros 

 
46% 

 
 

4 
Efectur 43 visitas nos bairros 

Efectuadas 12 visitas aos bairros de: Macaripe, 
Jembesse, Litine, Marangonha, Tocolo, Filipe 
Samuel Magaia, Suio, Quissona, Nahavara e 
Quirahe com o objectivo de sensibilizar aos 
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munícipes e auscultar as preocupações que lhes 
assola. 

28% 
 

5 Realizar  4 Sessões com o 
Forúm Consultivo e a SAMcom 
do Conselho Municipal 

Realizadas 2 reuniões  sendo: 1 com o Fórum 
consultivo e 1 com a SAMcom com objectivo  de 
divulgar as actividades do Conselho Municipal  

 
50% 

6 Realizar 4 encontros com 
agentes económicos 

Realizados 3 encontros com agentes economicos 
para a actualização de taxas do ramo hoteleiro 

75% 
 

7 Elaborar o Regulamento do 
funcionamento da Policia 
Municipal 

Foi elaborado  o regulamento do funcionamento 
da Policia Municipal, aguardando apenas a 
ractificação da Assembleia Municipal 

 
95% 

8 Promover 4 divulgações das 
realizações do Municipio 
  

Feita 1 interacção entre o Edil e os Munícipes na 
Radio Muhipit  para uma governação Aberta, 
Participativa e Inclusiva. 

 
25% 

Nível de Cumprimento 38% 
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1  Fazer cumprir as posturas 

Municipais 

Feitas sensibilizações aos motociclistas e automobilistas 
com vista a regularização de suas licenças de circulação e 
outros impostos, esta actividade culminou com a 
interpelação de 183 cidadãos, destes 13 foram conduzidos 
a PRM por praticarem varias infracções e posteriorimente 
libertos apos a triagem.  

 
 
2 

 Fiscalizar  e Garantir a 
Ordem e Segurança Pública 

Transferido para o comando distrital da PRM, 1 caso de 
roubo contra 5 do ano passado,  
Em colaboração com o Serviço de Migração, a Policia 
Municipal efectuou 165 patrulhas normais onde foram 
interpelados 755 cidadãos nacionais e 45 estrangeiros sem 
devida documentação, conduzidos a PRM e postos em 
liberdade após a regularização da sua situação; 
Registados 4 casos de acidentes de viação que causou 1 
perda humana. Dentre eles 3 causaram ferimentos ligeiros 
dos quais: choque entre mota, embate entre  mota e 
cancela e choque entre mota e  viatura contra 1 do igual 
período do ano passado, 

 

Pilar II: Tranquilidade e Segurança Pública  

Objectivo estratégico:  Assegurar a tranquilidade e Segurança Pública na comunidade  

Indicador: Segurança Pública na comunidade  
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2 
  

Fiscalizadas 15 viaturas e 35 motorizadas das quais foram  
apreendidas 7 viaturas e 18 motorizadas que após a regularização 
da documentação foram entregues aos legítimos proprietários; 
Ainda neste periodo, foi transferido 01 caso de natureza 
criminal ao comando distrital da PRM, para posteriores 
procedimentos legais, denunciado pelo nacional de nome Ussene 
Saide residente no bairro de Jembesse contra o nacional de nome 
Anselmo Sombra natural de Mossuril residente no mesmo bairro 
por este ter cometido um delito. 

3 Formação de Agentes da 
Policia Municipal  

Em funcionamento  a nova força da Policia municipal após o 
encerramento da sua formação. 
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           Pilar III: Desenvolvimento da Economia Local  

          Objectivo estratégico: Cumprir com o desenvolvimento integral 

Indicador:  Crescimento da economia local 

N° Actividades Planificadas  para 
o ano 

Actividades Realizadas 
durante os 6 meses 

Nível 
de 

cumpr. 

 
1. Comércio 

Cadastramento de um total de 
334 barracas e 6 lojas  

Feito o levantamento de 187 
barracas e 6 lojas para a 
criação de um banco de dados 

 
56% 

 
 
 
 
 
2. 
Agricultura 

 
 
Distribuição de  300 enxadas 

Distribuidas 100 enxadas com 
beneficio de 100 camponeses, 
como incentivo ao programa 
de produção de comida nas 
zonas baixas e próximas de 
rios. 

 
 

33% 
 

 
 
 

Aquisição e distribuição de  
Insumos agricolas no valor orçado 
em 20.000,00   
 

Distribuidos insumos 
agricolas a grupos de 
agricultores nos povoados de: 
Ampite, Entete, Nampopania, 
muamele e Sangane num 
montante de 20.000,00. 
 

 
 
 

100% 
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3. Salinas  Atribuir  30 DUAT’s  aos 
salineiros e agricultores, 

Em curso o processo de 
levantamento de beneficiários 
junto com a Direcção de 
Actividades Económicas e 
Associação dos Salineiros  

0% 
 

4. Transporte Licenciamento de  50 
transportadores publicos 

Foi feito o registo de 22 
transportadores publicos 
licenciados. 

44% 
 

 
5. Turismo 

Previsão de entrada de 9.500 
Turistas sendo: 5000 
estrangeiros e 4500 Nacionais 

Registou-se a entrada de 
2.424 turistas  dos quais 808 
nacionais e 1.616 
estrangeiros 

 
25% 

Nivel de cumprimento 75% 
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Distribuição de Insumos Agrícolas no 
bairro de Entete. 
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           Pilar IV: Acesso a Educação, Cultura, Desporto e Recreação  

           Objectivo estratégico: Assegurar assistência social 

Indicador: Criar oportunidades para todos 

N° Actividades Planificadas para o 
ano  

Actividades Realizadas  durante 
os 6 meses 

Nível de 
cumpr. 

 
 
 

1 

Fazer o acompanhamento do processo 
de ensino e aprendizagem e 
distribuição de livro escolar gratuito  
em 18 escolas 

Feito o acompanhamento em 12 
escolas que culminou com a visita 
as escolinhas do Lumbo e Centro 
Infantil da Ilha. 
O ano lectivo de 2017 conta 
com um efectivo global de 17.451 
alunos do sistema de educação 
geral e 350 do ensino básico 
profissional, perfazendo um total 
de 17.801,  
Para o ensino primário foram 
matriculados 14.961 alunos de 1ª 
a 7ª classe, dos quais 7.738 são 
mulheres, 
Inscritos 1.460 alfabetizandos 
do 1 ao 3 ano dos quais 1.139 são 
mulheres.  
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Para o ensino Secundário Geral 
foram matriculados 2.490 alunos 
dos quais 1.219 são mulheres, 
para o ensino Técnico 
Profissional, foram matriculados 
350 alunos, dos quais 133 são 
mulheres.  
O Distrito recebeu e distribuiu  
32,707 livros da 1ª á 7ª classe 
corresponde a 107% do plano, 
tendo coberto todas escolas. 
Fornecidas 225 carteiras 
escolares pelo Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano e distribuídas da 
seguinte forma: 100 EPC de 
Lumbo, 75 EPC de Macicate e 50 
para EPC 25 de Junho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

66.6% 



12 

 
2 Apetrechamento de 1 biblioteca em 

material informático 

 
Em curso a manutenção parcial 
do edifício onde irá funcionar a 
biblioteca municipal  

 
0% 

     

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

Apoiar as equipes desportivas e 
culturais em 5 eventos  a serem 
promovidos 

O Conselho Municipal apoiou o 
Clube Desportivo da Ilha na 
filiação do Campeonato Provincial 
Apoiou também, em transporte 
aos grupos culturais e desportivos 
para dentro e fora do município; 
Fez-se o lançamento e 
realização do IX Festival Nacional 
de Cultura, na fase de Posto, no 
XIII Festival Nacional dos Jogos 
desportivos Escolares na fase 
Provincial em que o Município da 
Ilha de Moçambique fez-se 
presente com 37 atletas e 5 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 

Nível de Cumprimento 62% 
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           Pilar V: Saúde e Acção Social 

           Objectivo estratégico: Assegurar assistência social 

Indicador: Criar oportunidades para todos 

N° Actividades Planificadas para o 
ano  

Actividades Realizadas 
durante os 6 meses 

Nível de 
cumpr. 

1 
Efectuar 12 visitas ao Serviço 
Distrital da Saúde Mulher e Acção 
Social para o seu devido 
acompanhamento 

Efectuadas 6 visitas, numa 
destas culminou com a 
Inauguração e entrega de uma 
enfermaria de Pediatria no 
Posto  Administrativo Urbano de 
Lumbo. 

 
50% 

 
 
 
 
 

2 

Dar apoio necessário a mulher, 
criança, idoso e as vitimas de 
calamidades naturais num valor de 
200.000,00 ( Duzentos mil meticais) 
 

O Conselho Municipal apoiou ao 
Serviço Distrital de Saúde 
Mulher e Acção Social em 
produtos alimentares 
nomeadamente: Arroz, Farinha 
de milho, Óleo, feijão, peixe, 
combustível entre outros  
correspondente a um valor total 
de 61.360,00 

 
 
 

31% 

Nível de Cumprimento 31% 
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           Pilar VI: Desenvolvimento Infra-estruturas e Urbanização  

           Objectivo estratégico: Melhoramento de infraestruturas e saneamento básico 

Indicador: Gestão de infraestruturas municipais 

N° Actividades Planificadas  para 
o ano 

Actividades Realizadas durante os 6 
meses 

Nível  
de 

cumpr 

 
1 

Implementação  do Plano 
Pormenor de Macicate orçados  em 
1.605.000,00  

Elaborado o projecto e desembolsado 
um valor de 642.000,00 para a 
Implementação do Plano  

 
40% 

2 Construção de 20 bancos de laser  Construídos 16 bancos na zona Insular  80% 

 
 

3 

 
 
Continuação do processo de 
pavimentação das 7 vias de acesso 

Elaborados mapas de quantidade para 
todas vias e lançados concursos para a 
pavimentação de 3 vias de acesso sendo: 
Electricidade-DSU; Contra-Costa ao 
Governo e Sporting a Escola Secundaria. 

 
 

43% 

4 Esvaziar 22 fossas Sépticas dos 
Sanitários Públicos 

Esvaziadas  as 22 fossas sépticas     100% 

5 Manutenção de 7 jardins Em processo a manutenção  de 4Jardins  57% 

 
 

6 

Implementação do Plano Integrado 
de Gestão de Resíduos Sólidos 
numa extensão de 2.200mlin 
orçado em 2.000.000,00 

Elaborado o projecto e desembolsado 
um valor de  800.000,00 para a 
Implementação do Plano  

 
 

40% 
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JARDIM EM FRENTE DO 
COMANDO DISTRITAL 

JARDIM DA EPC JOSINA MACHEL 
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JARDIM  DA PONTE 

JARDIM EM FRENTE DO 
RESTAURANTE ESCONDIDINHO 
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7 Plantação de 150 acácias na Orla 
Maritima 

Adquiridas 87 acácias,  58% 

8 Construção de 4 fontanários  Construído e feita e entregue 1 
fontanário a comunidade do bairro 
Filipe Samuel Magaia 

 
25% 

 

9 Reabilitação de 4 muros costeiros Reabilitados 2 murros da zona 
dos palácios 

50% 

10 Desenvolver e Implementar um 
Plano de Gestão do comercio, 
orçado em  3.000.000,00 

Elaborado o projecto e 
desembolsado um valor de  
1.200.000,00 para construção de 
um mercado no Lumbo. 

 
40% 

 

Nível de Cumprimento 40% 
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Inauguração e Entrega de 1Fontanário 
no bairro Filipe Samuel Magaia 



19 
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Reabilitação do Muro na zona dos Palácios 
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CONSTRANGIMENTOS  

Desembolso tardio dos fundos de Investimentos para a realização das 
actividades planificadas, 
Ameaça da erosão marinha na zona da contra-costa; 
Insuficiência de transportes para uso no Conselho Municipal. 

DESAFIOS  E PERSPECTIVAS 

 Continuar com o ordenamento territorial nos bairros em expansão; 
 Continuar com o combate ao fecalismo a céu aberto; 
 Uso de novas estrategias para o aumento da receita local; 
 Prosseguir com pavimentação da ruas na zona insular; 
 Procurar parceiros que possam apoiar o municipio na reabilitação do muro de 
protecção costeira na zona insular e no Posto Adminsitrativo Urbano de Lumbo; 
 Contrução de 1 mercado no Lumbo; 
 Abertura de mais furos de água na zona continental. 
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                       Erosão Costeira  



24 

                       Erosão  Costeira 
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ACTIVIDADES REALIZADAS  

FORA DO PLANO 



26 

Vereação de Assuntos Sociais e Religiosos. 

Oferecido um Iftar aos irmãos muçulmanos no dia 22/06 do 
ano corrente (período de Ramadão) a 150 participantes entre 
eles líderes religiosos, comunitários e membros das Associações; 
Através da nossa página electrónica endereçou-se aos irmãos 
muçulmanos felicitações por ocasião do IDI-ILFIDRE que marcou 
o fim do jejum; 
Em colaboração com o Serviço de Educação foi feito o 
levantamento das escolinhas onde registou-se que o Município 
da  Ilha de Moçambique, conta com 12 escolinhas das quais 9 são 
geridas pelas Irmãs Franciscanas da Puríssima Conceição com 
540 crianças e 3 pela ONG Helpo com 236 crianças. 
 
Infra-Estruturas e Urbanização. 
Elaborada a Postura de Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos e 
Líquidos e neste momento aguarda apenas a ratificação da 
Assembleia Municipal. 
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CONCLUSÃO  

Ao terminar o presente relatório, podemos concluir que durante 
o primeiro Semestre realizamos actividades rotineiras e 
Administrativas de forma satisfatória e que representam uma 
execução de 41% do planificado. 
 
 

ILHA DE MOÇAMBIQUE, 9 DE AGOSTO DE 2017 
 
 

PELA ATENÇÃO DISPENSADA O MEU MUITO OBRIGADO 
 

  
 


