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Boletim Informativo

Comiche apela
ao cumprimento das 
Posturas Municipais

CMM PRORROGA POR MAIS 30 DIAS O PAGAMENTO DE MANIFESTO (até 30 de Abril)

PCM eleito membro Honorário 
da Ordem dos Enfermeiros

Polícia Municipal 
recebe motorizadas

Lançado “Khumbula 
Nhlamankulu”



O Presidente do Conselho Municipal de 

Maputo ,  Eneas  Comiche ,  defendeu a 

pertinência da aplicação das posturas 

municipais, perante a Assembleia Municipal de 

Maputo (AMM), reunida na sua 44ª Reunião 

Plenária, em Maputo, no passado dia 30 de 

Março. Referindo-se à Postura Municipal Sobre 

Poluição Sonora que, nos últimos tempos, tem 

dividido opiniões entre os munícipes, Comiche 

observou que a campanha de desinformação, 

difamação e calúnia que está a ser movida 

contra o Presidente do Conselho Municipal não 

t e m  r a z ã o  d e  s e r ,  p o r  s e  f u n d a r  e m 

interpretações erróneas. Contrariamente às 

informações postas a circular em alguns órgãos 

de comunicação e nas redes sociais, a Postura 

Sobre Poluição Sonora não é nova. Ela foi 

aprovada pela Resolução n.º 34/AM/2001, de 31 

de Maio, foi revista pela Resolução n.º 

43/AMM/2015 de 14 de Outubro, e está em 

vigor desde 2016. Comiche reiterou perante a 

Assembleia Municipal que o Conselho 

Municipal não cobra a ninguém para festejar e 

chamou a atenção de  todos para o facto de a 

poluição sonora ser prejudicial à saúde, sendo 
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sublinhado que a poluição sonora emitida a 

partir de viaturas é abrangida por esta postura. 

As taxas que o Conselho Municipal cobra para 

efei tos  de manifestações  fest ivas  não 

constituem autorização para poluir o ambiente. 

Recordou, ainda, que as manifestações festivas 

que tenham lugar depois das 21h carecem de 

autorização, contudo, pagar taxas não significa 

autorização para fazer barulho e perturbar os 

outros. O Presidente do Conselho Municipal 

apelou aos promotores de espectáculos a 

c o n t i n u a r e m  a  o b s e r va r  o s  m e s m o s 

procedimentos, quanto às taxas a pagar, assim 

como aconselhou as instituições religiosas a 

equiparem os seus edifícios com material de 

isolamento acústico. Entretanto, fez saber que 

ninguém deve pagar para realizar festas 

familiares, nem para rezar. Recorde-se que o 

Conselho Municipal  tem mecanismos 

coordenados pelos Chefes de Quarteirão para 

controlar a realização de eventos festivos nos 

bairros, de modo que estes não perturbem a 

ordem nem prejudiquem os doentes, idosos ou 

o descanso das famílias circunvizinhas.



O Presidente do Conselho Municipal (PCM), 

Eneas Comiche, passou a ser Membro 

Honorário da Ordem dos Enfermeiros de 

Moçambique, uma agremiação profissional que 

junta mais de 15 mil membros, espalhados por 

todo o País. O facto foi anunciado pelo Vice-

Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Dr. 

Grácio Fenias Guambe, durante uma audiência 

concedida pelo Edil da Capital do País, 

momento que serviu para a entrega do cartão de 

membro da Ordem. Segundo o Bastonário, “a 

Ordem dos Enfermeiros de Moçambique 

decidiu eleger o Dr. Eneas Comiche para 

Membro Honorário devido ao trabalho que tem 

desenvolv ido ,  pessoa lmente ,  e  como 

Presidente do Conselho Municipal de Maputo 

em prol do desenvolvimento da nossa 

agremiação”. Reagindo, o novo Membro 

Honorário da Ordem dos Enfermeiros de 

Moçambique mostrou-se muito honrado pela 

eleição e manifestou o desejo e vontade de 

continuar a trabalhar com esta organização 

profissional. 

PCM eleito Membro
Honorário da Ordem dos 
Enfermeiros Na sua intervenção, elogiou o trabalho 

desenvolvido pelos enfermeiros, sobretudo no 

que se refere à prevenção da COVID-19 e 

recuperação dos munícipes assolados por esta 

doença. “Ficou visível o vosso profissionalismo 

nas acções de prevenção e recuperação de 

d o e n t e s  d a  C O V I D - 1 9 .  C o m  a  v o s s a 

participação nesta acção foi possível controlar a 

expansão da doença no nosso Município, em 

particular, e no País, em geral”, sublinhou 

Comiche, depois de se referir ao trabalho que a 

Edilidade que dirige realizou para o controlo da 

pandemia. Eneas Comiche é o quarto dirigente 

a ser eleito Membro Honorário da Ordem dos 

Enfermeiros de Moçambique, depois do Chefe 

de Estado, Engº Filipe Jacinto Nyusi; da antiga 

Ministra da Saúde, Nazira Abdula e do actual 

Ministro da Saúde, Armindo Tiago.



A Polícia Municipal de Maputo recebeu 57 

motorizadas, como reforço da sua capacidade 

de fiscalização do cumprimento das Posturas 

Municipais,  durante as cerimónias de 

comemoração do 29º aniversário da criação 

desta instituição Municipal. Ao entregar estes 

meios circulantes, o Presidente do Conselho 

Municipal, Eneas Comiche, na sua qualidade de 

Chefe da Polícia Municipal de Maputo, 

reconheceu o trabalho que a corporação tem 

vindo a realizar para garantir a protecção e 

segurança dos munícipes, eliminar os focos de 

criminalidade e impor, dessa forma, a paz e 

tranquilidade nos bairros da urbe. Comiche 

considerou as acções da Polícia como 

extremamente desafiantes por prevalecerem 

dificuldades que limitam a prossecução dos 

planos operativos. Para o Edil de Maputo, o 

sucesso das intervenções da Policia Municipal 

reside na maneira como os seus agentes

assumem o papel educador perante os 

munícipes, o qual passa por deixarem de 

cometer irregularidades, faltar ao respeito e 

consideração pelos munícipes. O Edil instou os 

agentes a abandonarem as práticas de 

corrupção, extorsão e violência que têm, 

frequentemente, praticado e que criam um mau 

relacionamento entre os polícias e  os 

munícipes, prejudicando a imagem do 

Conselho Municipal de Maputo no seu todo. A 

actuação da Polícia Municipal deve ser 

exemplar e seguir, rigorosamente, os mais altos 

padrões éticos e profissionais no exercício das 

funções, observando, igualmente, os princípios 

e  normas  da  Adminis t ração  Públ i ca , 

contribuindo para o prestígio do Município de 

Maputo e de Moçambique.

Polícia Municipal
recebe motorizadas



Provedora recomenda
o uso das Caixas e Livros 
de Reclamações

A Provedora do Munícipe de Maputo, Dra. 

Maria Hermínia Samussone, recomenda aos 

Secretários dos Bairros que encorajem os 

cidadãos a canalizarem as suas preocupações às 

autoridades competentes, através das Caixas e 

Livros de Reclamações colocados para o efeito, 

em vários locais da cidade. " É importante que 

os Secretários dos bairros incentivem os 

munícipes a canalizarem as suas preocupações 

nas Caixas e  Livros de reclamações”, disse 

 a divulgação do papel do Provedor e da "Linha 

Verde"  do Munícipe.  Maria  Hermínia 

Samussone, que avalia positivamente o 

trabalho que tem constatado nos locais 

visitados, considera haver ainda "um volume 

muito grande de preocupações nos bairros, e no 

seio dos respectivos munícipes", reconhecendo, 

por outo lado, que "nem todas estão ao alcance 

do Conselho Municipal". 

Maria Hermínia Samussone, falando com os 

responsáveis comunitários dos distritos 

municipais de KaTembe, KaMubukwana, 

Nhlamankulu e KaMavota. A responsável 

trabalhou juntamente com os dirigentes dos 

bairros com o objectivo de monitorar o uso das 

caixas e livros de reclamações, ao mesmo tempo 

que procedeu

A Provedora do Munícipe de Maputo disse ser 

fundamental a aproximação entre as estruturas 

locais e os munícipes "para que as preocupações 

e reclamações possam ter o devido tratamento e 

andamento".
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O Presidente do Conselho Municipal de 

Maputo,  Eneas Comiche,  procedeu ao 

lançamento do Roteiro Turístico denominado 

“ K h u m b u l a  N h l a m a n k u l u ”  ( l e m b r a r 

Chamanculo). O roteiro, que visa promover o 

turismo doméstico no Município de Maputo, 

foi lançado na Igreja Presbiteriana de 

Nhlamankulu, numa cerimónia que contou 

com a presença do Antigo Presidente da 

República, Armando Guebuza. Falando na 

ocasião, o Edil de Maputo disse que “ao 

elaborar roteiros turísticos, o Conselho 

Municipal está a contribuir para a identificação 

e preservação de lugares de interesse histórico-

cultural, que se ligam num dado percurso” 

como o do Bairro de Chamanculo.

“O cunho cultural do roteiro lançado em 

Nhlamankulu possibilita a requalificação e 

edificações e espaços, de modo a torná-los 

a t r a c t i v o s  e  e m b l e m á t i c o s .  P o r  i s s o , 

continuaremos a promover mais roteiros 

turísticos que contribuam para conferir ao 

Município um rosto moçambicano, que exalta 

figuras, lugares e acontecimentos localmente 

importantes”disse Comiche. 

Recorrendo à história do bairro Chamanculo, o 

timoneiro do Conselho Municipal de Maputo, a 

Capital do País disse que “fazer turismo nas 

zonas suburbanas do Município de Maputo 

tem de começar a fazer diferença, despertando 

o orgulho dos munícipes pela riqueza cultural 

existente nos respectivos bairros”. 

Khumbula
Lançado
Nhlamankulu



Conselho Municipal
prepara homenagem
às vítimas da COVID-19

O Conselho Municipal de Maputo está a preparar 

uma homenagem às vítimas da COVID-19. Nesse 

contexto, os Pelouros da Cultura e Turismo, Saúde 

e Acção Social e Ordenamento Territorial, 

Ambiente e Urbanização, efectuaram uma visita 

de trabalho às obras de construção e pintura de 

um mural e memorial que decorre há algumas 

semanas. A visita ocorre a poucos dias da 

inauguração do empreendimento artístico-

cultural, prevista para 7 de Abril, data em que no 

país se celebra, simultaneamente, o Dia da Mulher 

Moçambicana e o Dia Mundial da Saúde. 

A construção e pintura do mural e memorial de 

homenagem às vítimas da COVID-19 está inserida 

no movimento artístico denominado Txuna 

Maputo, criado pelo Conselho Municipal de 

Maputo e liderado pelo artista plástico e 

arquitecto, Sebastião Coana. O empreendimento 

artístico-cultural é financiado pela Fundação 

Carlos Morgado e conta com a parceria da 

Embaixada da Irlanda, a empresa Gigawa� e a 

fábrica de Tintas CIN.

Linha Verde do Munícipe

800 945 945



Vereador de Nhlamankulu
visita Munhuana

O Vereador do Distr i to Municipal  de 

Nhlamankulu, Zeferino Dias Chioco, efectuou 

uma visita de trabalho ao bairro da Munhuana 

com o objectivo de se inteirar sobre a vida e 

actividades desenvolvidas, bem como das 

realizações de 2021. Zeferino Dias Chioco e 

comitiva, começaram por escalar a secretaria do 

bairro, local onde foi recebido pelo secretário, 

Gratidão Xerinda, e reuniu como os mutuários 

do Programa Estratégico para a Redução da 

Pobreza Urbana (PERPU).

De seguida, o Vereador dirigiu-se à residência 

do líder comunitário local para depois visitar o 

Centro Cultural Arco-Íris, que é a residência e 

galeria do pintor Noel Langa e que funciona 

como Centro de Formação do distrito. Neste 

Centro, e após reunir-se com o pintor e apreciar 

os seus quadros, Zeferino Dias Chioco disse que

 a visita àquele local acontecia no sentido de 

identificar mais locais turísticos naquele 

Distrito Municipal. Chioco lembrou que a 

identificação dos referidos locais turísticos está 

enquadrada no lançamento do Roteiro Turístico 

"Khumbula Nhlamankulu". 

Entretanto, outro dos locais visitados pelo 

Vereador do Distrito Municipal Nhlamankulu, 

foi a Praça do Munhuana, infraestrutura ainda 

em obras e que deverá contemplar, entre outros 

elementos, um restaurante. No local, e ao 

interagir com o empreiteiro, o Vereador apelou 

à celeridade das obras porque, os munícipes de 

Nhlamankulu estão ansiosos em ver esta 

infraestrutura e usufruir dos benefícios que 

certamente trará. 



Deliberações do Conselho
O Conselho Municipal de Maputo, sob direcção de 

S. Excia Eneas da Conceição Comiche, Presidente do 

conselho Municipal reuniu-se, no dia 31 de Março de 

2022, na sua XII Sessão Ordinária, na qual 

deliberou : 

Aprovar a proposta de inauguração do mural da COVID-19, a ser 

construido nas escadarias que se localizam entre as Avenidas Marginal e 

Julius Nyerere, no Bairro da Polana Caniço ̀ `A´´;

Adiar para uma data oportuna a aprovação do Projecto de resolução sobre 

redução de riscos e desastres em Maputo.



Eventos da 
Semana

Nosso Planeta, Nossa Saúde

Saúde Mental

ALUSIVO A ESTA DATA HAVERA FEIRA
DE SAUDE NO  MERCADO DO PEIXE
COM OS SEGUINTES SERVICOS :

Planeamento Familiar

Medição da Tensão Arterial

Vacinação contra COVID-19, HPV e VAT

Despiste de doenças orais

Aconselhamento Nutricional

Aconselhamento e Testagem de HIV 

Avaliação da Glicemia (despiste da Diabetes)

Rastreio do cancro do colo do útero e da mama

FACEBOOK/CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

#CONSELHOMUNICIPALDEMAPUTO

Abrilde

´

DIA MUNDIAL DA SAUDE´
´

´ Das 09: 00 
    as 13:00 orasH´

Mover 
para Viver

MUNDIAL DA
ACTIVIDADE FÍSICA

DIA 06 de Abril

Celebre em Casa, Escola, Local de Trabalho, Bairro e Ginásio
Praticando as seguintes actividades:

facebook/conselho municipal de maputo conselho municipal de maputo #conselhomunicipaldemaputo

Habilite-se a ganhar 
diferentes prémios

Parceiro

Caminhar       Correr       Brincar       Saltar        Jogar       Dançar       Varrer
Subir escadas       Lavar roupa       Pedalar       Capinar       Nadar       Outros

FEIRA DE
PESCADO

Dia 7 de Abril

Enaltecendo a Mulher
Moçambicana

Das 10: 00 as 18:00 horas
no mercado de peixe

facebook/conselho municipal de maputo

conselho municipal de maputo

#conselhomunicipaldemaputo

Linha Verde do Munícipe

800 945 945Parceiros

´

facebook/conselho municipal de maputo

conselho municipal de maputo

#conselhomunicipaldemaputo

Linha Verde do Munícipe

800 945 945
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