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PREAMBULO 

Uma vez mais, na historia de Mo~ambique, 0 nosso Pavo vai 
eleger as Assembleias do Povo, ergaos supremos do poder de Estado. 
As Assembleias constituem a base poJitica e estatal da ardem popular 
democratica que estamos a edificar. 

A viteria do povo mo<;ambicano, dirigido pela Frente de Liber_ 
ta<;ao de Mo~ambique, sobre 0 colonial-fascismo e 0 imperialismo, 
e as conquistas revolucionarias ja alcan~adas criaram as condi~6es 
para que, de acordo Com as decis6es do III 'e IV CongreSSOS, milh6es 
de mo~ambicanos exer~am a direito fundamental de eleger os seus 
representantes para Os orgaos. ~do Estado a todos as niveis. 

Em todo '0 Pais, da Localidade a Na~ao, em elei~6es livres 
baseadas no sufragio ,universal, dezenas de milhar de mo~ambicanas 
e mo~ambicanos serae eleitOs para dirigir 0 Estado e refor~ar os 
la<;os do Povo Com 0 Estado para que este esteja cada vez mais ao 
servi<;o do Povo. 

As Assembleias enraizam-se na tradi~ao da vida democratica 
criada durante a Guerra Popular de liberta~ao, materializada nas 
frequentes reuni6es de massas em que se solucionavam Os problemas 
do Pevo e nas estruturas de carckter popular criadas nas zonas libertadas. 

Ao iniciarmos esta grandiosa tarefa cia cria~ao das Assemb/eias. 
:,eneficiiimos tambem da rica experiencia que a nosso pavo, orga
.,izado pelo Partido FreJima, ganhou na batalha peJa destrui~ao do 
~tado colonial, no combate pela produ~ao e em todas as form as 
ie participa

f.30 palitica das maSS2S atraves da actividade dos Grupos 
)inamizadores, dos Ccnselhos de Producao, dos Sindicatos das 
)rganiza~ces de Massas e Organjza~i5es· S6cio-Profissiona is, . con. 
;uiSi2S que foram desenvolvidas pelas ricas experiemcias de exercicio 
:0 poder popular ganhas durante os clnOs de runcionamento das 
'\Ssembleias do Povo aos varies niveis e pelos sucessos da mob.iliza~ao CDu/ar . 

. 0 processo de Cria<;ao das Assembleias e base ado na rios
sa xperiencia e condicionado pela situa;:ao actual do nosso Pais. 0 

;ou objectivo prinCipal e garantir a real participa~ao popular na 
'SCu£sao dos problemas e na composi~ao das Assembleias, urn dos 
:ndamentos da verdadeira democracia. 

A presente Lei destina-se a regular as e/ei~6es gerais na Repu_ 
;ca Popular de Mosambique. 
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CAPITULO I 

ASSEMBLEIA DO POVO 

Artigo 1 

1;· As Assembleias sao os 6rga"s supremos do poder de Estado 
Democratico Popular. Como parte integrante do poder unitario de 
Estado, as Assembleias exercem 0 poder estatal de uma forma 
coordeneda e unitaria, a lUI dos principios do centralismo demo. 
cr.hico. Na realizacao das suas tarefas as AssembJeias assumem a 
unidade de decisaa"', execus:ao e controlc. 

2. Todes as 6rgaos estatais, nomeadamente, Cavemos, organismos 
do Aparelho de Estado, 6rgaos judiciais, unidades de produ~ao e 
unidades socia is sao responsaveis perante as AssembJeias do escalao 
respective e: devem prestar-Ihes contas periodicamente. 

Artigo 2 

1. De acordo com as resolucaes do Partido Frelimo e nOs termos 
da ConstituiSao da Republica Pop·ular de Mosambique, sao 6rgaos 
superiores do Pader de Estado. nos seus escal6es respectivos: 

a) Assembleia Popular; 
b) Assembleia Provincial: 
0) Assembleia Distrital; 
d) Assembleia de Cidade; 
e) Assembleia de Posto Administrativo; 
f) Assembleia de Localidade. 

2. A..s cidades participam no processo eleitoral de aeorde Com 
o· escal.3o correspondente ao estatuto atribuido. 

Artigo 3 

I. As Assembleias do Povo sao eleitas por um periodo de 5 anos. 

2. A Assembleia Popular poder;; alterar a dura~iio deste periodo. 
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Artigo 4 

1. As Assembleias tem como tarefa principal consolidar a inde
pendencia e a unidade nacionais, assegurar 0 progresso social dos 
trabalhadores, organizar e reforc;ar 0 poder estatal e promover a 
eleva,ao da produ,ao e produtividade. As Assembleias devem tam_ 
bem estudar e divulgar as decis6es do Partido Frelimo e planificar 
a sua implementac;ao em tOOos os sectores de actividade. com vista 
a consolidac;ao da ditadura democratica popular da alianc;a operario
-campenesa e a cria,ao das bases peliticas, ideolc'igicas, tecnicas e 
materiais da sociedade sociaJista. 

2. As Assembleias devem dedicar-se a planifica,ao das activi
dades econ6micas e socia is, particularmente nos sectores da agd:
cultura. industria e comercio, educac;ao. saude ,e habitac;ao, 
implementando as dj~ectivas do Partido e do Estado no territ6rio 
respectivo. 

3. As Assembleias devem mobilizar as massas para que estas 
apeiem activamente as For,as Anmadas de Mo,ambique (FPLM) e 
Fon;as de Defesa e Seguranc;a, e participem nas milicias popuJares, 
tendo em vista 0 refort;o da capacidade da defesa e seguran~a da 
Republica Popular de Mo,ambique. 

4. As A.ssembfeias devem preocupar·se particu/armente em 
mooiiizar as maS5as para a realiza~ao das tareT'::;s estatais. 

Elas devern promover a ac~ao unida e organizada das massas 
na luta contra Os saootadores, Os agitadores, os i·ndiscipJinados e 
contra tados os aetas que visam prejudicar a pa= e 0 progresso 
social e a ordem popular revolucianaria. 

As AssembJeias devem valorizar as me/heres experiencias das 
-;"laSsas e di.vulga.las para que constituam modelo para todo 0 Pais. 

5. As Assembleias devern dedicar-se a soluo;ao dos problemas 
:oncretos da vida do Povo. 

As Assembleias devern garantir que as cidadaos recebam um 
=poio efective por parte dos organismos do Estado e que seja en
:ontrada soluo;ao para as seus problef"'0as, dentro das pos.sibil.idades 
:0 Estado e sem obstaculos buroCraticos. 

Artigo 5 

1. As Assembleias de escalao inferior subordinam.se as Assem
lei2s de escalao superior. 

2. As Assembleias decidem sobre as quest6es fundamentais da 
::diric.a es.atal no terri to rio respective. 

As suas decis6es tem carckter ebrigatorio tanto para Os orgaos 
) Es.ado como para as cidadaos no territorio respectivo. 
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3. A Assembleia do escalao imediatamente superior tem Com
petencia para revogar as decis5es das AssembJeias do escalao inferior 
que' contrarien, a Constitui~ao. as Leis ou outras disposi~5es legais 
da Republica Popular de Mo,ambique. Nao se encontrando aquela 
em funcionamemto. tais decisoes poderao ser suspensas pela Comissao 
Permanente da Assembleia do nivel imediatamente superior. Esta 
~ecisao' de suspensao devera ser confirmada peJa Assembleia res
pe~ti.va na' sua. sessao seguinte. 

Artigo 6 

- 1. - Uma Assembleia pode -ser dissolvida p~r delibera,ao funda_ 
mentada da Assembleia do escalao imediatamente superior. A 
dissolu,ao pode ter como base a incapacidade da Assembleia em 
cumprir as suas atribuic;oes e tarefas, a luz da Constituic;ao e da 
presente Lei, nomeadamente quando ha;a uma reduc;ao do numero 
de membros-que prejudique a sua possibi,lidade de trabalho efectivo. 

2. Em caso de dissolu,ao de uma Assembleia. realizar-se-ao 
novas elei!;oes em conformidade Com as disposi,oes da presente Lei. 

Artigo 7 

1. As Assembleias podem, no cumprimento das suas atribui,oes, 
criar comiss6es de trabalho ou responsabilizar individualmente os 
seus deputados pela realizac;ao de tarefas determinadas. 

2. De acordo Com a lei e Com as determinac;5es dos orgaos de 
escalao superior, as A.ssembleias poderao atribuir tarefas aes 6rgaos 
estatais de escalae respective. 

Artigo 8 

1. A Assembleia Popular e convocada e presidida nos termos 
fixados na Constitui~ao. 

2. As Assembleias de nivei local eJegem, na sua primeira sessao, 
os presidentes. 

as Presidentes das AssembJeias convocam e presidem as respec
tiva,S --sessoes. 

3. As Assembleias Provinciais e Distritais elegem. de entre os 
seus membro5, urna Comissao Permanente ate urn maximo de dez. 

As Comiss6es Permanentes aSSumem as fun~oes das respectivas 
AssembJeias no inter.talo entre as suas sessoes. 

As Comissoes Permanentes apoiam as Comissoes das Assembleias 
e os Deputados e assistem aos Presidentes das Assembleias no' 
exercicio das suas fun~6es. 
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Artigo' 9. 

As Assembleia,; do Povo s6 podem deliberar achando-se presente ~ais de metade dos seus membros. . 

As delibera~oes das Assembleias do Povo sao tomadas por mai,; 
de metade dos votos dos membros presentes, exceptuados os casos 
em que 'uma maioria qualificada for exigida por Lei. 

CAPfTULO I/, 

OEPUTAOQS OAS ASSEMBLElAS 

Artigo 10 

I. as deputados assumem uma alta responsabilidade perante 0 Povo m~ambjc.ano. 

2. as deputados sao mandatarios de todo 0 Povo m~ambicano. 
Devem dedicar Os seus esfor~os a servir os interesses da alian~a DOS 
Operarios e Camponeses, materializando as orienta~oes do Partido Frelimo. 

as deputados nao servem nem representam os interesses parti
culares de uma ra~a, triba ou religiao. 

as deputados promoverao 0 desenvolvimento economico e social 
do

s 
locais ou unidades produtivas a que pertencem, procurando solu

:;6es para os problemas locais e nacionais, inserindo_se no quadro 
des objectivos e prioridades do pais. 

Artigo I I 

1. Os deputados tern 0 dever de prestar cenras das suas acrivi
jades ao Pavo e as Assembleias a que pertencem. 

2. No caso de 0 deputado perder a confianc;a das massas ou 
jeixar de pre.ncher. as condi~oes definidas nos artigos J 4 e 15, pode 
' Assembleia a' que 0 deputado pertence decidir a revoga~ao do nanc'ato. 

3. 0 deputaeo' pede renunciar ao seu mandato. 

Artigo 12 

1. as deputados servem 0 Povo, participam activamente nas acti
:dades e reunioes das massas, divulgam permanentemente a linha 
Jlitica do Partido e as decisoes dos 6rgaos estatais e mobili=am 
; massas para 0 seu cumprimento. 
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As actividades dos deputados terao como objectivo principal a 
consolida~ao do Poder Popular, a organiza~o do desenvolvimento 
econ6mico do Pais e a eJeva):.3o das condi~6es de vida dos traba
Ihadores, Os deputados devem apoiar as actividades das massas em 
particular 0 trabalho colectivo. 

2. Em todos os escal5es os deputados devem levar as suas 
actividades a discussao popular, fazendo a devida cdtiea e a auto
critica de trabalho. 

CAPITULO III 

SUFRAGIO E ELEGIBILIDADE 

Artigo 13 

1. A elei·~ao e 0 acto da constituis:ao do sistema unitario das 
Assembleias, desde a Localidade ate a Na~ao. Nas elei~5es podem 
eleger e ser eleitos tOOos os m~ambjcanos independentemente da 
sua cor, ra):a, sexo, origem etnica, lugar de nascimento, religiao, 
grau de instru~ao, posi~ao social ou profissao desde que no dia da 
elei~ao tenham a idade minima de J 8 anos. 

2. Os membros das Forsas Armad2s de Mo~ambique (FPLM) e 
as restantes For~as de Defesa e Seguran~a tern 0 direito de eleger 
e ser eleitos. 

3. 0 exercicio do direito de voto e pessoa/. 

Cada cidadao e/eitor so pode vetar urn.; unica ve.::; na mesma 
proposta eleitoral. 

Artigo J 4 

Devern ser e/eitos Como deputados as me/hares representantes 
do Povo; as patriotas mo~ambicanos mais dedicados a causa da 
alians:a operario-camponesa. com maior. experiencia de militancia 
politica e gozando da conrianqa das massas, decididos a lutar pela 
defes~ das conquistas revoJucionarias. exemp1ares no trabalho e 
capazes de mobilizar e dirigir correctamente as massas. 

Artigo 15 

Nao pod em efeger nem ser eleitos. nem de qualquer forma 
participar nas elej~6es: 

a) Todos aqueles que, por senten~a judicial, tenham sido 
privados do exercicio de direitos politicos: 
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b) Todos Os individuos que se encontrem detidos; 

c) Os individuos que por virtude de doen~a psiquica se en
Contrem incapacitados. 

Artigo 16 

I. As propostas dos candidatos para as Assembleias. desde a 
Localidade ate a Na,ao. devem obedecer aos principios da Consti
tuicao da Republica Popular de Mo~ambique, segundo a' qual 0 

poder pertence aos Operarios e, Camponeses, unidos e 'dirigidos pelo Partido Frelimo. , 

2. A lista dos candidatos a deputados e dos delegado
s 

as Con_ 
lerencias Eleitorais e proposta pelo Comi'te do Partido Frelimo no 
escalao Superior. Nas Localidades, nao existindo Comite do Partido 
Frelimo, a lista dos' candidates e prcposta pela Celula do Partido. 

3. A lista dos deputados propostos deve ser divulgada publica_ mente antes das eJej~6es. 

4. as candidatos a deputados sao, sempre que possivel,' 
apresentados aDs eieitores. Nestas· reuni6es as candidatos tern 0 
dever de responder a todas as perguntas que Ihe; sao postas pelos e/eitores. 

5. as candidatos a deputados Constantes da lista referida no 
numero 2 do presente Artigo, serao votados individualmente. 

CAPITULO IV 

COMISS6ES DE ElEI<;:6ES 

Artigo 17 

Para a diroc,ao do processo eleitoral sao criadas Comissaes de 
"10;,605 ao nivel Nacional e em cada Provincia. Distrito, Cidade, 
Posra AdministrativQ e localidade. 

Artigo 18 

J. Sao fun,aes das Ccmissaes de Eleisaes: 

a) Dirigir a jmp'ementa~ao da presente Lei; 

b) Controlar 0 prccesso eleitoral e assegurar a observancia 
da Consiitui~ao e das dispcsj~6es da presente Lei du
rante a re.ali~ac;ao das efej~6es; 

-17-

• 

• 

• 



• 

• 

• 

c) Dar a conhecer publicamente as listas de candidatos a 
deputados, segundo a forma de comunica!;ao mais eficaz 
em cada lugar. e capaz de garantir que as names dos 
candidatos sejam amplamente conhecidos; 

d) Organizar e dirigir 0 processo de votas:ao. apurar os 
resultados. proclama-/os e elaborar a respectiva acta ou 
relatoda; 

e) Emitir directivas e orienta~6es as Comiss5es de Elei):i5es 
subordinadas e apoia-1as no cumprimento das suas ta
refas; 

f).· Receber e examinar as reciamas:ces quanto a validade das 
el~is:6.es ; 

g) Proceder ao registo dos resultados das votas:ces. segundo 
a forma determinada pela Comissao Nadonal de Eleis:ces. 

2. E ainda fun,ao das Comissces de Elei,ces examinar as listas 
de candidatos a deputados as Assembleias verificando se estao em 
conformidade com a presente Lei Eleitoral e tomando especialmente 
em considera):.3o: 

a) Se os candidatos tem a idade minima de 18 anos; 
b) Se os candidatos Sao abrangidos pelas incapacidades fi

xadas na presente Lei. 

Artigo 19 

1. A Comissao Nacional de Elej~6es e eleita pela Assembleia 
Popular, sob proposta da sua Comissao Permanente e e constituida 
por: 

a) Presidente; 
b) Secretario; 
c) Relator; 

d) Um maximo de quinze membros. 

2. Compete a Comissao Nacional de Eleic;6es criar as Comiss5es 
Provinciais de E1eis-oes e estabelec'er as norrnas de cria~ao das 
Comissoes de Eleit;5es dos outros escaJ5es. 

Artigo 20 

I. As reciama,ces quanto a validade das Elei~6es das Assembleias 
do Povo e de deputados individualmente considerados poderao ser 
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apresentadas, ate cinco dias a contar da data da realiza~ao do acto 
eleitoral, a Comissao de Elei~5es do respectivQ escaiao. 

2. As rec/amac;oes dirigidas as Comissoes de Eleic;oes locais serao 
:>or estas apreciadas e remetidas a Comissao Nacional de Elei~6es 
-ro praza' de 5 dias a Con tar da Sua recep~.3o. 

3. Compete a Comissao Nacional de Eleic;oes decidir das recJa
:1as:6es no praza de de::: dias a contar da sua recep~ao. 

CAPfTULO V 

NOMERO DE DEPUTADOS DAS ASSEMBLEIAS 

Artigo 21 

1. As Assembleias do Povo Sao constituidas da seguinte forma: 

a) A Assembleia Popular, por um numero maximo de 250 
deputades e 10 suplentes; 

b) As Assembleias Provincia is, por um numero de 60 a 100 
deputados e 10 suplentes; 

0) As Assembleias Distritais, pcr um numero de 35 a 60 
deputados e 10 suplentes; 

d) As Assembleias do Posto. pcr um numero de 25 a 50 depu_ 
tades e 5 suplentes; 

e) As Assembleias de Localidade, por um numero de 15 a 25 
deputados e 5 suplentes. 

2. As Assembleias de Cidade serao Constituidas por um numero 
deputados Correspondente 030 respectivQ estatuto territorial. 

CAPfTULO VI 

o PROCESSO ELEITORAL 

Artigo '22 

I, Os deputados das Assembleias de Localidade sao eleitos em 
"ioes de cidadaos Com direito a voto. Nas localidades de gr.nde 
'''sao e grande de:1sidade populacional a Comissao Distrital de 
:5es podera dererminar a realizacao da Conferencia Eleitoral da ~Iidade. _ 

-19-

• 

• 

• 



• 

• 

2. Na sua primeira sessao as Ass'embl~ias de Localidade elegerao. 
de entre Os seus membros. ou de entre os membros do Partido 
Frelimo. das For~as Armadas de Mo~ambique (FPLM) e de outras 
Fon;as de Defesa e Seguran~a. das Organiza~6es Democraticas de 
Massas. das Institui~6es Estatais. das Organiza~6es Sociais e Pro
fissionais e das Unidades de Produ.ao. os delegados as Conferencias 
Eleitorais de Posto Administrativo. 

3. Na sua primeira sessao, a Assembleia do Poste Administrative 
elegera as delegades as Conferencias Eleitorais Distritais em termos 
analogos ao disposto no numero 2 deste Artigo. 

4. Na sua primeira sessao as Assembleias Distritais elegerao' as 
delegades as Conferencias EJeitorais da Provincia em termos anaJogos 
ao ·estabelecido no· numero 2 do presente Artigo. 

Artigo 23 

I. Nas cicades serao realizadas Conferencias Elei-torais de Cidade. 

2. Os delegados a Conferencia Eleitoral de Cidade serao eleitos 
em reuni5es eleitorais a realizar em loeais de residencia e em loeais 
de trabalho . 

3. A Conferencia Eleitoral de Cidade procede", a elei.ao da 
Assembleia de Cidade por voto secreto. 

4. Na sua primeira sessao. as Assembleias de Cidade eleitas 
procederao a elei~ao dos delegados a Conferencia Eleitoral do escalao 
superior tendo em Conta 0 disposto no numero 2 do Artigo 22. 

Artigo 24 

As Conferencias EJeitorais Provincia is procederao a eJei~ao par 
voto secreto da respectiva Assembleia Provincial, regendo-se no 
demais par regras analogas as contidas no numero 2 do Artigo 22. 

Artigo 25 

As Conferemcias Eleitorais aDs diversos nlve;s procedem a analise 
da carnpanha eleitoral e determinam as tarefas resultantes desta 
expe:'iencia. 

As Ccnferencias Eleitorais procedem em seguida a analise das 
candidaturas e a sua vDta£:ao. 

Artigo 26 

As Assembleias Provinciais e a Assembleia da Cidade de Maputo 
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procederao a elei~ao de deputa"dos a Assembleia Popular em datas 
a fixar pela Comissao Nacional de Elei~6es. 

A eJeic;ao sera par yoto secreto. 

Artigo 27 

o Presidente da Republica podera designar Como deputades a 
Assembleia Popular um numero de cidadaos ate um maximo de 15, 
numero este que acrescera ao limite fixado na alinea a) do numero 
1 do Artigo 21. 

Artigo 28 

Nos escal6es em que a votac;ao e secreta, 0 numero de candi_ 
datos a deputados"devera exceder em, pelo menos 20%, 0 numero 
de deputados a eleger. Serao considerados eleitos Os candidatos que 
~ecolherem maior numero de votos. 

Arrigo 29 

Uma vez realizada a eleic;ao dos deputados. proceder-se-a aDs 
diversos niveis a elei-c;ao de supJentes para as respectivas Assem
bleias sob proposta do 6rgao do Partido do respectivo escalao .. 

Artigo 30 

Sempre que, em reuniao ou Conferencia EJeitoral de analise e 
vOt2£:,aO de candidatos a delegados ou a deputados. se verificar que 
urn cidadao nao preenche as condic;6es referidas nos Artigos 14 e 
15 da presente Lei, a candidatura sera retirada. 

Artigo 31 

No acto da elei«;ao dos deputados a Assembleia Popular devem 
~articipar cbrigateriamente mais de 50% des deputados da Assem-" 
~Ieia Provincial. 

Artigo 32 

Na verificac;ao dos resultados de eleil!;"ao e quando a mesma nao 
~enha Jugar per votac;ao seCreta, deve ser rigorosamente apJicado 0 

~;incjpio de que uma proposta 56 e considerada aprovada se obtiver 
",ais de 50% dos votes. 
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Artigo 33 

As ComissDes Eleitorais devem proceder ao registo dos resultados 
das vota,Des, segundo a forma determinada pela Comissao Nacional 
de Elei,Des. 

CAPITULO VII 

DATAS DAS ELEI~OES 

Artigo 34 

Compete a Assembleia Pop,ular determinar os periodos e as datas 
do processo eleitoral. 

Artigo 35 

1. Compete a Assembleia Popular deliberar sobre a validade das 
elei,Des apos aprova,ao do relatorio da Comissao Nacional das 
Elei,Des. 

2. A I.' Sessiio das Assembleias do Povo tera lugar em data 
a determinar. 

CAPITULO Vll1 

DISPOSI~OES FINAlS 

Artigo 36 

1. as prazos fixados para as Conferencias EJeitorais Sao de 
cumprimento obrigat6rio. 

2. Nas Localidades. Pastes AdministrativDS e Distritos on de cir. 
cunstancias especiais nao perrnitam observar as datas fixadas para 0 

processo eieitoraJ. podera a Comissao Provincial de Elei~6es deter
minar, para a reaJiza~ao das eleifoes. uma data posterior a concJusao 
do processo eleitora!' 

Artigo 37 

Em caso de criacao de novas unidades administrativas territoriais 
apes a conc/usao do processo eJeitorai. a elei~ao das respectivas 
Assembleias processar-se-a de acordo Com os principios definidos 
na presente Lei, competindo a Comissao Permanente da Assembleia 
Popular estabelecer as mecanismos adequados para 0 efeito. 
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Artigo 38 

Em casas de revogaqac do mandato, renuncia, incapacidade au 
morte de um deputado, a Assembleia respectiva designara a suplente 
que preenchera a vaga verificada. 

Artigo 39 

A presente Lei entra imediatamente em vigor. 

Aprovada pel. Assembleia Popular. 

Publique-se. 
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