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O presidente do Conselho Mu-
nicipal de Quelimane (CMQ), 
Manuel de Araújo, está há pou-
co mais de um ano e oito meses 
no cargo. E à passagem do 71.o 
aniversário da Cidade capital da 
província da Zambézia diz que 
conseguiu devolver a dignidade 
aos munícipes após anos em que 
pareciam conformados com a 
ideia de que as suas vidas estavam 
condenadas à pobreza e à miséria 
para sempre e sem possibilidade 
de acabarem com o sofrimento. 

Manuel Araújo, neste mo-
mento em que Quelimane ce-
lebra os seus 71 anos, diz que 
cumpriu com o seu plano 
mas gostaria de ter feito mais.

Araújo refere que te-
ria sido possível fazer muito 
mais se não tivesse sido a fal-
ta de cabimento orçamental.

De notar que Manuel Araú-
jo ascendeu ao cargo em fins de 
Dezembro de 2012 depois do 
seu antecessor, ao demitir-se, ter 
suscitado eleições intercalares 

Desde que em Dezembro de 
2011 tornou-se o Edil de Que-
limane, Manuel Araújo diz que 
as linhas mestras do meu pro-
grama e a dinâmica dos meus 
colaboradores consistiram em 
“organizar a participação dos 
cidadãos na solução dos pro-
blemas da comunidade, promo-
ver o desenvolvimento local, e 
aprofundar e consolidar a de-
mocracia, no quadro da unida-

para a Presidência do Município.
A Assembleia Municipal man-

teve-se com a mesma composição. 
O Professor Manuel Araú-

jo, académico de profissão, fa-
lou de alguns constrangimentos 
como a falta de algum equipa-
mento de trabalho e da falta de 
urbanismo de alguns “poucos” 
munícipes no tratamento dos re-
síduos sólidos mas manifestou-
-se satisfeito por os munícipes de 
Quelimane já terem voltado a so-
nhar com perspectivas positivas.

O Presidente Manuel Araújo, 
neste Suplemento promovido pelo 
Conselho Municipal de Quelima-
ne no Canal de Moçambique, faz o 
balanço do seu curto mandato que 
termina com as próximas eleições 
autárquicas em que voltará a can-
didatar-se à sua própria sucessão.

Manuel Araújo diz que o fecha 
“em grande” este seu mandato e 
afirmar que voltará a concorrer 
pelo Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), à Presi-
dência do Conselho Municipal da 
capital da Província da Zambézia. 

de do Estado Moçambicano”. 
Segundo o Edil, de modo a 

alcançarem-se os objectivos al-
mejados, em 2012 procedeu-se a 
contratação de pessoal formado, 
qualificado e experiente, que to-
talizou em toda instituição, 753 
funcionários em trabalho de ma-
ximização de bem-estar social 
dos munícipes de Quelimane. 

71º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE QUELIMANE

“Resgatámos Quelimane 
da falência”

CONSELHO MUNICIPAL DE QUELIMANE
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“O Município estava na generalidade falido do ponto de vista político, económico e financeiro 
e também do ponto de vista do impacto social. E creio que foi o factor que pesou quando o 

partido Frelimo decidiu tirar a pessoa que estava na gestão do Conselho Municipal”

A batalha pela subida de receitas

Despesas 
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Manuel de Araujo falou das 
suas principais realizações. Ci-
tou a reabilitação das estradas e 

“O Município estava na gene-
ralidade falido do ponto de vista 
político, económico e financeiro 
e também do ponto de vista do 
impacto social. E creio que foi o 
factor que pesou quando o parti-
do Frelimo decidiu tirar a pessoa 
que estava na gestão do Conse-
lho Municipal. Os mecanismos 

Para o exercício económico 
de 2012 (vide tabela nº 2), de 
acordo com o Presidente Manuel 
Araújo, o plano de actividades 
e orçamento fixava para a rea-
lização de despesas o valor de 
220.284.702.26 Mtn (duzentos e 
vinte milhões, duzentos e oitenta 
e quatro mil, setecentos e dois 
meticais, vinte e seis centavos), 
tendo executado no montante 
de 121.184.682,70 Mtn (cento 
e vinte e um milhões, cento e 
oitenta e quatro mil, seiscentos 
e oitenta e dois meticais, seten-
ta centavos), o que corresponde 
a 55,01% do planificado, Con-
tra 107.847.165,06 Mtn (cen-

Para o melhor desempenho 
no exercício económico de 
2012, segundo o Edil Manuel 
Araújo, viraram-se as atenções 
para o plano de actividades e 
orçamento que já estava em 
marcha quando tomou posse 
e perspectivava a arrecadação 
para os cofres da Instituição de 
220.284.702.26 Mtn (duzentos 
e vinte milhões, duzentos e oi-
tenta e quatro mil, setecentos 
e dois meticais, vinte e seis 
centavos). Colectou-se a cifra 
de 120.538,769,67 Mts (cento 
e vinte milhões, quinhentos e 
trinta e oito mil, setecentos e 
sessenta meticais, sessenta e 
sete centavos) correspondendo 
a 54,72% do planificado. Deste 
valor, 33.345.972,04 Mts (trinta 
e três milhões, trezentos e qua-
renta e cinco mil, novecentos e 
setenta e dois meticais e quatro 

• Fundo de Estradas -----------------------------------------------------  9.645.602,80 Mts;
• Fundo de Compensação Autárquica ---------------------------------- 39.415.080,00 Mts;
• Fundo de Investimento de Iniciativa Autárquica -------------------  19.344.539,83 Mts;
• Programa Estratégico para Redução de Pobreza Urbana --- -------- 10.350.799,00 Mts; e
• Projecto de Desenvolvimento Autárquico ---------------------------- 8.436.776,00 Mts 

pavimentação de ruas; a resolu-
ção do problema de saneamento 
urbano; a colocação de semá-

de gestão não colhiam simpatia 
das entidades que fiscalizavam, 
segundo os relatórios do Minis-
tério das Finanças, da Inspec-
ção da Administração Estatal. 
Não era seguidos os procedi-
mentos para aquisição de bens 
e serviços, o que seguimos hoje 
(vide tabela nº 8). A maioria 

to e sete milhões, oitocentos 
e quarenta e sete mil, cento e 
sessenta e cinco meticais, seis 
centavos), o que corresponde a 
uma variação em 12.36% para 
mais. Neste referido período, 
disse o Edil, foram submetidos 
vários pedidos para aquisição 

centavos) proveio de receita 
própria, contra 30.018.226,49 
Mts (trinta milhões, dezoito 
mil, duzentos e vinte seis meti-
cais, quarenta e nove centavos) 
de igual período de 2011, o que 
representa uma subida de 10%. 

O Presidente Araújo no 
que se refere a contas salien-
tou que foram transferidos 
para o Conselho Municipal 
do Orçamento Geral do Es-
tado os seguintes fundos:

A edilidade introduziu um 
sistema informatizado de fac-
turação designado Sistema 
Integrado de Gestão Munici-
pal (SIGEMO), no âmbito da 
implementação dos acordos 
de gemelagem entre os mu-
nicípios da cidade de Queli-
mane e da cidade da Beira, o 

foros; melhoria do ambiente de 
negócios nos mercados formal e 
informal; desenvolvimento do 

dos funcionários da autarquia 
recebiam na tesouraria, à boca 
do caixa. Arrumámos a casa e  
salienta-se que a efectivação 
das actividades mencionadas 
foi possível, em parte com re-
ceitas próprias. Estas chegaram 
à cifra de 33.345.972,04 Mts 
(trinta e três milhões, trezentos 

de bens e serviços no valor total 
de 157.420.449,96 Mtn, (cento e 
cinquenta e sete milhões, quatro-
centos e vinte mil, quatrocentos 
e quarenta e nove meticais, no-
venta e seis centavos), dos quais 
foram tramitados e executados 
no valor 121.184.682,70 Mtn 

que melhorou sobremaneira o 
atendimento ao contribuinte. 

Manuel de Araújo salientou 
que hoje as operações são ga-
rantidas pela a empresa DRE-
AM SOFT, especializada em 

empreendedorismo e redução 
do desemprego involuntário. 

O Presidente do Município 

e quarenta e cinco mil, nove-
centos e setenta e dois meticais 
e quatro centavos), totalizan-
do aproximadamente 28% das 
receitas arrecadadas em 2012, 
além, claro, de fundos do orça-
mento do Estado, como é o caso 
do Fundo de Estradas, Fundo 
de Compensação Autárquica 

(cento e vinte e um milhões, 
cento e oitenta e quatro mil, 
seiscentos e oitenta e dois me-
ticais, setenta centavos), corres-
pondendo a uma execução de 
76,98% em relação aos pedidos 
recebidos, obedecendo a seguin-
te disponibilidade de execução: 

produção de pacotes de ges-
tão financeira, que concebeu 
um pacote para o Município 
de Quelimane, designado Sis-
tema Integrado de Gestão Au-
tárquica (SIGA), sendo que 

de Quelimane começou por 
realçar a realidade encontra-
da quando assumiu o posto.

e Fundo de Desenvolvimen-
to de Iniciativa Autárquica”.

Manuel de Araújo disse ainda 
que o Fundo de Redução da Po-
breza Urbana e o Projecto de De-
senvolvimento Autárquico entre 
outras alavancas galvanizaram o 
seu desempenho ao nível social.

a) Despesas pagas pela Ins-
tituição 111.687.416,16 Mtn 
(cento e onze milhões, seis-
centos e oitenta e sete mil, 
quatrocentos e dezasseis me-
ticais, dezasseis centavos); 

o modelo entrou em funcio-
namento em Janeiro de 2013. 

Na tabela (nº1) abaixo 
apresenta-se o comportamen-
to da receita nos dois últi-
mos exercícios económicos.  
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Parque de máquinas
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b) Despesas pagas pelo Fun-
do de PDA, 6.511.309,54 Mts 
(seis milhões, quinhentos e onze 
mil, trezentos e nove meticais, 
cinquenta e quatro centavos); e 

c) Despesas pagas pela Di-

À entrada em funções do  
presidente  Manuel de Araú-
jo ele diz que se debateu com 
um “Calcanhar de Aquiles”, 
pois constatou que a edilidade 
tinha património que estava a 
ser dissipado, dali ter-se con-
centrado na sua inventariação, 
tendo em vista arrumar a casa, 
e não só mas também garantir a 
sua manutenção e preservação. 

Diz Manuel Araújo que as 
casas que pertenciam a autar-
quia estavam degradadas e al-
guns bens eram usurpados por 
outras entidades. A título elu-
cidadtivo, o presidente do Con-
selho Municipal de Quelimane 
precisou que o prédio de três 
andares onde funciona a Direc-
ção da Educação é um bem do 
município, e que intentou uma 
acção judicial a ver se recupe-
ra esse património que passou 
para a entidade da Educação 
sem o conhecimento, quer do 
município, quer da Assembleia 
Municipal, de forma estranha. 

Araújo arrolou que a própria 
Biblioteca Municipal, construí-
da com os fundos do município, 
foi alienada a estranhos. Nin-
guém sabe dizer o que se passou. 

O Presidente Araújo refe-

O Edil Manuel Araú-
jodisse ainda que se-
gundo o último in-
ventário do parque 
automóvel do Conselho 
Municipal, ele é cons-
tituído por veículos de 
diversas categorias, 
como abaixo se ilustra:

recção Provincial da Obras 
Publicas e Habitação da Zam-
bézia, 2.985.987,00 Mts, 
(dois milhões, novecentos e 
oitenta e cinco mil, novecen-
tos e oitenta e sete meticais).

rou também que o Município 
não tem lixeira porque há um 
munícipe que diz que aquele 
terreno é dele e a gestão mu-
nicipal passada não se preo-
cupou em legalizar as coisas. 

Nós tivemos que fazer 
um processo de estabiliza-
ção interna da própria casa, 
afirmou Manuel Araújo.

Os bens imóveis arrolados 
pelo CMC são 14 edifícios abai-
xo descriminados, onde funcio-
nam os serviços administraticos. 

Do levantamento feito dos imó-
veis arrendados constam nove. 

Do inventário dos imó-
veis destinados para residên-
cias dos trabalhadores, fo-
ram arrolados 15 edifícios.

O Município conta também 
com 11 edifícios comerciais des-
tinados a mercados municipais.

Manuel de Araújo disse te-
rem sido arrolados monumen-
tos e construções afins: quatro 
praças e uma praceta. No ar-
rolamento inclui-se sanitários 
públicos, o Mercado Brandão, 
o Mercado do Aquima, Traves-
sia do Zambeze, Mercado Cha-
beco, Jardim dos Namorados. 

Há os casos de duas lavanda-

Importa salientar que não fo-
ram executadas despesas no 
montante de 36.235.767,26 Mts 
(trinta e seis milhões, duzentos 
e trinta e cinco mil, setecentos 
e sessenta e sete meticais, vin-

rias (de Santágua e do Janeiro). 
Estes imóveis encontram-se em 
estado de degradação. Recla-
mam por intervenção imediata. 

Fazer de Quelimane uma ci-
dade limpa e saudável, com o 

te e seis centavos). Desse valor 
8.831.948,09 Mts (oito milhões, 
oitocentos e trinta e um mil, no-
vecentos e quarenta oito meticais, 
nove centavos) correspondente a 
bens e serviços fornecidos a edi-

sistema de drenagem a funcio-
nar em pleno em todos os bair-
ros aquando da queda de chuvas 
é o sonho de Manuel Araújo. 

O Edil Manuel Araújo so-
nha melhorar o ambiente de 

lidade e 27.403.819,17 Mts (vin-
te e sete milhões, quatrocentos e 
três mil, oitocentos e dezanove 
meticais, dezassete centavos) 
em requisições para fornecimen-
to de bens e serviços diversos. 

negócios e o índice de com-
petitividade económica, de 
modo a fazer de Quelimane, 
um centro comercial, indus-
trial e turístico com problemas 
de desemprego minimizados.
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Nas tabelas nº 4 e 
5 expressa-se a dis-
tribuição de veícu-
los ligeiros, pesados 
e tractores:

O Presidente Aaraújo 
refere que está em curso 
um levantamento geral de 
mobiliário e equipamento 
do escritório e informáti-
co, mobiliário doméstico 
e equipamento eletrodo-
méstico com objectivo de 
arrolar todo mobiliário e 
equipamento administra-
tivo e social pertencente 
a Instituição em todos 
sectores de actividade in-
cluindo residências.

“Devo dizer aos Muní-
cipes que para este proces-
so funcionar nomeámos 
vários jovens, muito deles 
inexperientes do ponto de 
vista de trabalho, mas era 
preciso incutir uma nova 
filosofia, uma nova dinâ-
mica de eficácia, que se 
repercute numa mentali-
dade de como é que nós 
gostamos que as coisas 
funcionem”.

Bens móveis
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O Fundo de Redução 
da Pobreza Urbana (FER-
PU), foi introduzido no 
Município em 2011. Para 
o exercício findo foram 
distribuídas 1000 fichas 
de propostas de projec-
tos e foram recebidos 937 
projectos, contra 660 do 
igual período de 2011, o 
que representa uma subida 
em 41,96%. 

Foram aprovados e 

No que tange a reembol-
sos, dos 129 mutuários do 
primeiro financiamento do 
Fundo de Redução da Po-

constituídos mutuários 
que solicitaram financia-
mento 301 projectos, con-
tra 129 do igual período 
de 2011 o que representa 
uma subida percentual de 
133,33%. 

O Município de Queli-
mane passa a contar com 
valor acumulado de 430 
projectos financiados, ex-
plica o edil.

breza Urbana (FERPU) 
apenas 13 estão honran-
do com os pagamentos do 
empréstimo concedido.

Gestão de fundo para alívio à pobreza

Poucos reembolsos de 
FERPU 2011

Unidade Gestora de Aquisições (UGEA) 
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No período deste 
mandato do Presidente 
Manuel Araújo a au-
tarquia de Quelimane 
urbanizou uma área 
de aproximadamen-
te quatro hectares em 
que se parcelaram 47 
talhões de 15 metros 
por 30 metros com ar-
ruamentos abaulados, 
dos quais 26 talhões 
foram reservados para 
construção de igual nú-
mero de casas para re-

assentar os abrangidos 
pelo traçado da vala 
de drenagem, cujas 
obras estão em curso e 
os restantes 21 talhões 
foram distribuídos para 
alguns munícipes que 
haviam pago talhões 
na zona do Padeiro. 

• Entrega de DUAT`s 
(Direito de Uso e Apro-
veitamento de Terra) 
de acordo com a tabela 
nº 9 a baixo:  

Dizia-se que a cidade de 
Quelimane era a capital dos 
buracos, mas em menos de 
seis meses “conseguimos ta-
par quase todos” (vide Tabe-
la nº 10), diz Manuel Araújo.

Coincidiu numa fase em que 
a empresa CETA – Construções 
estava a lançar no terreno o  
projecto de drenagem da cida-
de, o que a levou a abrir alguns 
buracos.  Na área de estradas. 
“O nosso feito foi tapar cerca 
de 80 porcento dos buracos em 
Quelimane em menos de um 
ano. Devolvemos o sonho e a 
dignidade aos quelimanenses, 
que chegaram a acreditar que 
estavam para ser pobres e mal 
viver. Virámos o sentimento 
das pessoas, e agora acredi-
tamos que vamos ser uma ci-
dade normal como qualquer 
outra, com cidadãos de primei-
ra”, enfatiza Manuel Araújo.

Segundo Araújo, “ao longo 
dos últimos 10 ou 12 anos o 
município de Quelimane não 

tinha um plano de estrutura e 
neste período cresceu desor-
denadamente . Agora está em 
curso o projecto do Millennium 
Challenge Account, avaliado 
em cerca de 30 milhões de dó-
lares norte-americanos. Com 
uma parte substancial podería-
mos construir mais drenagens, 
mas tivemos que alocá-los no 
reassentamento (vide tabela 
nº 9) das populações que ti-
nham construído as suas casas 
nas valas de drenagens. A fal-
ta de um plano de estrutura da 
parte do município contribuiu 
para tal negligência. Estamos 
à busca de um conceito que 
melhor se adapta à cidade de 
Quelimane na questão da im-
plementação e da concepção 
do próprio plano de estrutura”.

O Presidente Manuel Aaraújo 
descreveu com rigor a focaliza-
ção de grande parte da sua ener-
gia governativa no sector de sa-
neamento. Diz que se impunha 

Sobre a Urbanização

Construção

“Virámos o sentimento das pessoas”

Distribuição dos DUAT´s conforme os bairros já abrangidos:
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administrativos municipais
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• Criação de 12 comissões nos 
mercados, sendo uma para cada 
mercado;

• Inauguração do Mercado Cha-
beco; 

• Organização da área de des-
carga de produtos no Mercado 
Central;

• Realização de jornadas de 
limpeza em todos os mercados;

• Limpeza a nível de todos mer-
cados municipais;

• Aterro dos mercados do Tor-
rone e Central;

• Monitoria das comissões dos 
mercados municipais;

• Criação de uma base de dados 
de estabelecimentos comerciais e 
industriais, não explorados e per-
tencentes ao CMCQ; 

• Levantamento dos estabeleci-
mentos, industriais, comerciais e 
turísticos da urbe; 

• Negociação para o arrenda-
mento da Piscina Municipal;

• Reactivação dos centros turís-
ticos no Município;

• Desenho de estratégias para 
o melhoramento do ambiente de 
negócios e o índice de competiti-
vidade económica no Município 
de Quelimane; 

• Campanha de sensibilização 
para o licenciamento de activida-
des económicas;

e impõe inverter a situação em 
que o cheiro nauseabundo nos 
fustiga. O município viu-se por 
isso na contingência de ter que 
comprar quatro tractores novos, 
um camião “e agora recebe-
mos, no âmbito da cooperação 
que temos com vários parcei-

• Criação de estratégias (xa-
drez) para o incremento de recei-
tas no cofre do município.

• Entrega dos pavilhões no 
Mercado Central;

• Com apoio da Ceta foi entu-
lhado e aberto um mercado de 
madeira, adjacente ao mercado do 
Aeroporto;

• Entulhado o parque de trans-
portadores semi-colectivos do 
Mercado da Floresta;

• Limpeza na vala de drenagem 
do Mercado Central;

• Melhoramento do Mercado da 
FAEZ.

• Emissão de pareceres a pedido 
de licenciamento de actividades 
económicas;

• Divulgação e promoção das 
potencialidades turísticas do mu-
nicípio de Quelimane;

• Encontro com os agentes 
económicos da urbe, com o ob-
jectivo de criação de uma câma-
ra de comércio, que permitirá o 
crescimento e melhoramento do 
ambiente de negócios neste mu-
nicípio;

• Participação no lançamento 
do Projecto de Promoção de Pesca 
Artesanal;

• Campanha de controlo de pa-
gamento de taxa de actividades 
económicas.

ros, do município de Copenha-
ga, um camião basculante”.

O sector de construção 
confrontava-se com projectos 
engavetados há mais de cin-
co anos, o que obrigou a um 
redobrar de esforços para dar 
vazão a tamanho expediente. 

De entre os vários projec-
tos que deram entrada Manuel 
de Araújo destacou a constru-
ção de raíz do SUNLIGHT 
FOOD COURT, a construção 
de novo porto de areias pesa-
das, o edifício de Assembleia 
Provincial e a SHOPRITE.

Dinâmica na Indústria, 
Comércio e Turismo 

Dinâmica nos mercados e feiras 

• Adubação dos solos com es-
trume natural e de recuperação 
de todos os jardins municipais, 
para a manutenção, nomeada-
mente o seu tratamento quanto 
a rega, plantio de flores perma-
nentes, poda; 

• Abate de 11 árvores que 
constituíam atentado público 
nas artérias, bem como por so-
licitação de terceiros; plantio de 
outras 199 nas Avenidas Heróis 
de Libertação Nacional e traves-
sia da Avenida Amílcar Cabral; 
e repostas 18 acácias na Avenida 

Josina Machel e Rua dos Traba-
lhadores; 

• Estrumação e plantio de rel-
va, flores e árvores de sombra 
na Praça da Paz e em outros es-
paços verdes que apresentavam 
um estado debilitado de regene-
ração da relva e outras plantas;

• Capinagem e limpeza dos 
Cemitérios de Dona Ana, Sau-
dade, Coalane e Muçulmano;

• Fornecimento de ma-
terial de trabalho (fardamento e 
galochas) ao pessoal afecto nos 
dois cemitérios municipais.  

Dinâmica nos jardins e 
cemitérios
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• Manutenção dos jardins e arbo-
rização; 

• Transplante de flores, na Av. 
Marginal e Praça da Independência;

• Plantio de relva na Av. 25 de 
Junho;

• Plantio de arbustos de embele-
zamento e reposição na Praça do 
Heróis;

• Replantação de acácias nas ruas 
e avenidas da Cidade;

• Organização do viveiro Munici-
pal, com a sementeira e multiplica-
ção de plantas de árvores de sombra 
em vasos de plásticos;

• Plantio de relva nos Postos Ad-
ministrativos Nº 3 e 5, com os alu-
nos do Instituto Médio Politécnico 
(IMEP);

• Levantamento de necessidades 
para recuperação do Parque Infantil 
do Posto Administrativo Nº5;

• Corte de árvores inclinadas e ca-
ídas pelo efeito do ciclone “ Funzo”;

• Transplante de arbustos na ave-
nida Marginal;

• Colocação de relva na avenida 
25 de Junho – Aeroporto; 

• Monitoramento do trabalho de 
remoção de resíduos sólidos em lo-

• Foram alocados neste sector três 
camiões e onze tractores, em dois 
turnos, tendo-se removido 14.815 to-
neladas de resíduos sólidos, incluindo 
os provenientes dos mercados Central, 
Chabeco, Brandão, Aeroporto, Flores-
ta, Aquima, Santágua, Fae, Bananeiras 
e Sangarivera; 

• Distribuição de 80 contentores de 
lixo na cidade;

• Limpeza de fossas nos mercados 

cais de maior acumulação – Bairros 
Torrone Velho, Pescadores, Sinacu-
ra, Piloto, Av. Julius Nyerere, Paço 
Episcopal/Biblioteca, Mercados da 
FAE, Brandão, Central, Aquima e 
do Aeroporto;

• Elaboração de projectos para 
remoção primária de lixo e sensi-
bilização das comunidades, para o 
efeito, empregando o remanescente 
do valor dos fundos do PDA;

• Apresentação de uma proposta 
sobre a constituição do Observatório 
de Mudanças Climáticas da Cidade 
de Quelimane integrando, numa 1ª 
fase, técnicos com formação espe-
cializada em áreas afins ao observa-
tório;

• Acompanhamento do problema 
de erosão lacustre localizada na zona 
do Padeiro (5ºBairro), e participação 
na implementação de um programa 
experimental de mitigação, baseado 
no desvio do curso das águas das 
marés;

• Apoio técnico na formulação de 
um projecto de gestão comunitária 
sobre erosão apresentado por um 
grupo de cidadãos residentes em 
Sampene.

Floresta, Aquima, Central e Brandão, 
assim como na Empresa Moçambicana 
de Seguros (EMOSE), Lar dos Professo-
res da Universidade Pedagógica, Lar de 
Nossa Senhora de Livramento, prédio 
Mateus, prédio Montegiro, sede do Pos-
to Administrativo n° 1 e 12 residências 
diversas;

• Remoção de resíduos sólidos acu-
mulados no prédio Mateus;

• Inceneração de medicamentos fora 

de prazo;
• Recepção de 4 tractores novos com 

respectivos atrelados;
• Preparação de 22,5 ha de macham-

bas, em apoio aos camponeses de Ela-
lane e Cerâmica. Constrangimentos

• O principal constrangimento foi a 
não aprovação da revisão orçamental 
pela Assembleia Municipal, o que em-
baraçou a execução de algumas rubri-
cas que se encontravam esgotadas. 

O Departamento empenhou-se no 
seguinte:

Realização de espectáculos de be-
neficência nos dias 14 de Janeiro e 4 de 
Fevereiro, em solidariedade às vítimas 
das enxurradas e do ciclone “Funzo”, 
tendo contado com o apoio do Gabi-
nete de Comunicação e Cooperação;

Realização de outros espectáculos:
- No dia 25 de Fevereiro, organi-

zou um espectáculo e deu apoio às 
crianças de Inhangoma, na angaria-

Após a eclosão de ciclone “Fun-
zo”, que devastou a cidade, o Depar-
tamento deslocou-se de emergência 
aos bairros mais afectados, tendo fei-
to o levantamento das vítimas, para 
a assistência imediata. O Conselho 
Municipal fez a aquisição de diversos 
produtos de socorro para as necessida-
des básicas;

Procedeu visitas domiciliárias as 
vítimas;

Criou um centro de reassentamen-
to em Sampene, para as vítimas das 
cheias com as casas alagadas e sem 
alternativas para o seu abrigo;

Assistiu o total de 300 (trezentos) 

• Em parceria com projecto urbano 
da WaterAid  no Município de Que-
limane, os Centros Comunitários de 
Manhaua e 7 de Abril tiveram como 
actividades: 

• Construção e montagem de 169 
latrinas melhoradas nos dois bairros;

• Construção e montagem de 21 la-
trinas ecológicas;

• Construção de 9 pontecas, sendo 4 
no centro comunitário 7 de Abril, nos 
quarteirões “G” e “A”;

• 425 Visitas domiciliárias (porta a 
porta), 3 sessões de teatro e 4 reuniões 
comunitárias;

• 400 Metros de limpeza nas valas 
identificadas pela comunidade;

• Pintura do edifício do centro co-
munitário 7 de Abril;

• Construção de 100 lajes e 30 ca-
leiras;

• Treinamento na limpeza de valas 
nos dois centros comunitários.

• Realização de 243 Palestras sobre 
o uso e conservação das latrinas me-
lhoradas;

• Realização de 228 Palestras sobre 
a conservação dos alimentos de pronto 
consumo nos mercados da urbe;  

• Fornecimento de água via tan-
ques instalados pela Oxfam;

• Levantamento de torneiras exis-
tentes em todos os mercados da 
urbe; 

• Reposição de água canalizada 
nos mercados Central, Aquima, Flo-
resta, Brandão, Santágua e Namui-
nho;

• Extensão da tubagem de 
110mm, em parceria com a FIPAG, 
no Bairro de Icídua;

• Maior atenção ao abastecimento 
de água às comunidades mais caren-
ciadas, através do estabelecimento 
de parcerias com outros sectores; 

• Reabilitação de oito fontenários 
no bairro Icídua e entrega de kits de 
material de higiene aos membros de 
Higiene do mesmo; 

• Reabertura das instalações de 
água nos edifícios onde funcionam o 
Posto nº 1 e a Vereação da Educação, 
Saúde, Mulher e Ação Social (já es-
tão a benificiar deste líquido);

• Realizada análise bacteriológica 
da água dos poços da Escola de Iva-
galane e do mercado de Namuinho, 
tendo-se verificado que a mesma era 
imprópria para consumo;

Importa referir que o Município 

ção de diversos produtos, tendo no 
total sido ofertados 5Kg de Açúcar, 
300 canetas, 300 lápis, 500 cadernos; 

- Coordenou a realização dos es-
pectáculos dos dias 7 de Abril, do 
Dia da Mulher Moçambicana; 1 de 
Maio, do Dia Internacional do Traba-
lhador; do 70º aniversário da Cidade 
de Quelimane (21 de Agosto); do 
dia Nacional da Paz (4 de Outubro); 
dos dias 7 e 30 de Dezembro, alusi-
vos ao primeiro ano de governação.

idosos, sem meios para a sua subsis-
tência;

Procedeu ao levantamento de ido-
sos necessitados, tendo a posterior 
negociado com Instituto Nacional de 
Acção Social (INAS) para a assistên-
cia regular dos mesmos;

Coordenou e participou nas Festi-
vidades do Dia do Idoso em coorde-
nação com o Posto Administrativo 
Municipal nº 2;

Participou nas cerimónias do Dia 
do Deficiente, tendo inclusive ofe-
recido um almoço para mais de 250 
deficientes;

Procedeu a entrega de um enxoval 

• Realização de 200 sensibilizações 
sobre o tratamento de água com o pro-
duto CERTEZA, realizadas nos mer-
cados e Bairros da urbe; 

• Realização de 145 visitas porta 
a porta, para acompanhamento e es-
clarecimento sobre a conservação do 
lixo, excretos (fezes) e tratamento de 
água;

• Realização de 4 reuniões comuni-
tárias sobre as boas práticas de higiene 
e prevenção de doenças; 

• Assinatura do memorando de en-
tendimento entre Conselho Municipal 
e a Water Aid;

• Desentupimento de sarjetas e es-
gotos, escoando água para a via pú-
blica;

• Visita à zona de mangal da Doca 
Seca e Bairro Janeiro, com a consul-
tora do Projecto MCA na área de As-
sistência Técnica, e os Directores de 
Meio Ambiente e de Saneamento, res-
pectivamente, Martina Rama,  Arlindo 
Rajab e Elça Cabá; 

• Contactos com técnico da INGC, 
no âmbito da preparação do Plano de 
Contingência da Cidade; 

• Visita aos trabalhos nas valas de 

possuía 34 (trinta e quatro) instala-
ções de água, tendo rescindido 11 
(onze) por não existirem e cancelado 
6 (seis) temporariamente por falta 
de pressão, enquanto o FIPAG can-
celou a dívida do consumo de água 
até 2009, no valor de 1.520.619,88 
MT (um milhão, quinhentos e vinte 
mil, seiscentos e dezanove meticais, 
e oitenta e oito centavos). 

No que tange ao sector de energia, 
foram efectivadas as seguintes acti-
vidades:

• Instalação da energia eléctri-
ca nos mercados Central, Floresta, 
Brandão e Aquima; 

• Solicitação à Electricidade de 
Moçambique para montagem de 
candeeiros de iluminação pública no 
mercado da FAEZ;

• Levantamento a nível de bairros 
sobre a necessidade de extensão da 
iluminação pública, em coordenação 
com os Chefes dos Postos Adminis-
trativos Municipais e a Electricidade 
de Moçambique.

• Solicitação à EDM a montagem 
de candeeiro de iluminação pública 
no mercado do Aeroporto, área dos 
vendedores de barrotes.  

ao primeiro bebé nascido no dia 21 de 
Agosto;

Apoiou com caixões os funerais de 
corpos não reclamados, evitando com 
isso o enterro em valas comuns;

Em parceria com a Esposa do Pre-
sidente do Conselho Municipal, pre-
parou o Natal solidário para alguns 
orfanatos da urbe;

Distribuiu produtos não perecíveis 
e géneros alimentícios a diversos or-
fanatos;

Manteve encontro com a Direcção 
Governamentel de Mulher e Acção 
Social para coordenar assuntos de 
mendicidade e dementes. (x)

drenagem do Chuabo Dembe, Rua 
Mártires da Machava/Av. Agostinho 
Neto, Rua. Robert Mugabe, Avs. Edu-
ardo Mondlane e 7 de Setembro, Ruas 
Robert Mugabe e Francisco Manyan-
ga  e bairro Chirangano; 

• Acompanhamento dos trabalhos 
de educação cívica nos prédios e de 
sensibilização para constituição de 
comissões de moradores, para velar 
pela higiene dos seus edifícios e ou-
tros problemas dos condóminos. Des-
te modo foram criadas comissões nos 
prédios Saratoga, Monteiro e Giro, 
nos blocos “B”  e “C”;

• Monitoramento da limpeza de 
sargetas e do sistema de drenagem no 
Mercado Central;

• Reabilitação de 4 sanitários, sendo 
dois femeninos e dois masculinos, e 
um poço na EPC 2 – Cololo; 

• Monitoramento da limpeza de fos-
sas nos mercados Central e do Bran-
dão e do desentupimento e limpeza 
das sargetas e colectores, nomeada-
mente, no prédio do estabelecimento 
“Modas Moçambicanas”, frente à ED, 
Posto nº 1, no STAE, Procuradoria e 
Escola “Bons Sinais” (Portuguesa).

Dinâmica no meio ambiente Dinâmica no saneamento do meio

Dinâmica na área de água 
e energia

Remoção de Resíduos Sólidos

Dinâmica Cultura, Juventude e Desportos

Mulher e Acção Social




