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ASSEMBLEIA DA REPOBLICA 

Lei no" 7/91 
de 23 de Janeiro 

A garantia da participa~iio dos cidadaos na vida polftica 
do pals norteou sempre a acyao do Estado na nossa patria 
livre e independente. 0 refor~o da consciencia nacional 
e 0 enriquecimento da consciencia politica de cada rno
~ambicano no decurso dos 15 anos de independencia 
acentuaram 0 pluralismo de ideias e propostas. 

Respondendo a preocupa~iio de adequar o. exercfcio 
da democracia il nova realidade; a Constitui~ao da Re
publica consagra 0 pluralismo polftico, no qual os par
tidos concorrem para a forma~iio e manifesta~ao da von
tade popular e para a participa9ao democratica dos 
cidadiios na governa9ao do pais. 

A actividade dos partidos 'polfticos deve desenvolver-se 
110 base dos principios de salvaguarda da unidade na
cional, de refor90 do espirito patri6tico dos cidadaos, de 
consolida~iio da na9ao m09ambicana. 

Neste contexto, os partidos polftieos devem contribuir 
para a paz e estabilidade do pais atraves da educa~ao 
polftica e civica dos cidadiios, ter ambito nacional, de
fender as interesses nacionais e concorrer para a forma~ao 
da' opiniiio' publica sobre as. questaes nacionais e inter
nacionais. 

A presente lei tern por objectivo estabelecer 0 quadro 
juridico para a forma~iio 'e actividade dos partidos po-
lftieos. . . 
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Nestes tennos e ao abrigo do disposto no n.o 1 do 
artigo 135 da Constitui~ao, a Assembleia da Republica 
determina: 

CAPITULO I 

Disposh.oes gerais 

ARll00 I 

(N~ol 

1. Sao partidos politicos as organiza~es de cidadaos 
.constitufdas com 0 objectivo fundamental de participar 
democraticamente na vida politica do pais e de concorrer, 
de acordo com a Constitui~ao e as leis, para a fonna~iio 
e expressao da vontade politica do povo, intervindo, no
meadamente, no processo eleitoral, mediante a apresen
ta~iio ou 0 patrocinio de candidaturas. 

2. Os partidos politicos gozam de personalidade juridica 
e tern autonomia administtativa, financeira e patrimonial. 

ARTIGO 2 

(FIII*ol 

1. A adesao a urn partido e sempre volunMria e derlva 
da Iiberdade de os cidadaos se associarem em torno des 
mesmos ideais politicos. 

2. Cada cidadiio pode filiar-se apenas num partido. 

ARll00 3 

(Regras baslcasl 

I. Na sua fonna~iio, estrutura e funcionamento os 
partidos politicos observam e aplicam as seguintes regras 
basicas: 

a) ter ambito naciona\; 
b) defender os interesses nacionais; 
c) contribuir, atraves da participa,iio em elei~es, 

para 0 exercicio dos direitos pollticos dos cl
dadiios; 

d) concorrer para a fonna9ao da opiniiio publica, 
em particular sobre as questoes nacionais e 
intemacionais; . 

e) refor~ar 0 espirito patri6tico dos cidadiios e a 
consolida9iio da na~ao m09ambicana, 
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I) contribuir, atraves da educa9iio polftica e clvlca 
dos cidadaos, para a paz e estabilidade do pais; 

g) nilo preconizar nem recorrer a violencia para al- If 

h 
terar a ordem politic~ e sdo~ial. d? P6ai~: l 

. ) nao ter natureza separallsta, Iscrlmma! rIa, an- '~',I 
ti-democratica, nem ter base em grupos regio-
nalistas, etnicos, tribais, raciais ou religiosos: 

i) contribuir para 0 desenvolvimento das instilui90es 
politicas e estatais. 

2. as partidos politicos devem ainda observar as regras 
seguintes: 

a) definir os seus objectivos politicos, sua estrutu
tura9ao intema e seu modo de funcionamento: 

b) identificar-se por urn nome, sigla ou simbolo que 
nao se confundam com as de Dutra organi
za9iio ja existente: 

c) ter OS seus estatutos e programas aprovados pelos 
seus 6rgaos representativos; 

d) prosseguir publicamente os seus fins. 

CAPITULO II 

Cria~o e organiza9Bo 

ARTIOO 4 

(PrIncipia da legalldade) 

1. A cria9iio, organiza9iio e funcionamento dos partidos 
politicos devem respeitar estritamente os principios con
sagrados na Constilui9ao e na lei. 

2. Os partidos politicos sao legaImente reconhecidos 
ap6s 0 'seu registo. 

ARllGO 5 

(Numero minima de filladas) 

1. Para alem de outros requisitos definidos na lei, 0 

reconhecimento legal de um partido efectua-se quando 0 
mlmero dos seus proponentes seja de, pelo menos, cem 
por provincia em que habitualmente residam. 

2. as proponentes referidos no mlmero anterior devem 
ser cidadiios com capacidade eleitoral· activa. 
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ARll00 6 

(Condl~oes' para a crla~o do. partldos) 

1. . A cria<;ao de urn partido e requerida ao' Ministerio 
da J u5ti<;a, sendo 0 pedido acompanhado dos seguintes 
elementos: 

a) estatUtos e programas; 
b) certidao de nascimento, certificado de registo crI

minal e atestado de residfulcia dos dirigentes; 
c) Jista nominal dos filiados a que se refere 0 ar

iigo 5, com a. indica<;ao . da idade, local de 
nascimenlo e de residencia, numero do Bilbete 
de Identidade e assinatura dos filiados; 

d) acta da reu.Diao ou assemble18 constitutiva. 

2. Os estatutos, a serem remetidos em !rOs exemplares, 
devem conter, entre outras. indica~6es: 

a) nome ou sigla; 
b) endere<;o da sede; 
c) objectivos do partido; 
d) composi<;ao dos 6rgaos deliberativos; 
e) modalidade de elei<;ao dos titulares dos 6rga05 

de direc<;ao e dura<;ao do· seu mandato; 
f) organiza~ao .interna; 

g) disposi<;6es financeiras; 
h) direitos e deveres dos filiados; 
i) disposi<;6es sobre dissolu<;ao, fusao e cisao. 

3. 0 requerimento cOntendo 0 Iiedido de cria<;ao deve 
ser assinado por tres dos membros dirigentes, sendo as 
as~i!laturas reconhecidas presencialmente por notario. 

ARll00 7 

(Verlflcs~o do. requlsltos) 

1. 0 Ministorio da Justi<;a verificar" 0 preenchimento 
dos requisitos de cria<;ao do partido no prazo de sessenta 
dias a con tar da data do dep6sito do pedido. 

2. Em caso de existencia de irreguhiridades no pedido, 
estas· serao levadas ao conhecimento dos proponentes, 
que terao urn prazo de trinta dias a con tar da notificac;ao 
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para as suprirem. Findo este prazo, 0 processo sera ar
quivado se nao forem sanadas as irregularidades ou re
querida a sua prorroga9ao. A prorroga9iio podera ser 
autorizada uma s6 vez e por urn prazo de trinta dias. 

3. Das decis6es do Ministerio da Justi9a havera re
curso para 0 Tribunal Administrativo. 

ARnao 8 

(Reglsto) 

1. 0 Ministerio da J usti9a procedera ao registo oficioso 
do partido em livro pr6prio, devend~ posteriormente' nele 
efectuar averbamentos sobre quaisquer actos relevantes 
tais como a dissoluyiio, fusiio, coliga9ao ou mudan9a dos 
titulares dos 6rgiios centrais, em race duma comunicayao 
por escrito, feita pelo partido. 

2. 0 registo devenl conter, entre outras indicay6es: 

a) nome ou sigla do partido; 
b) endere90 da sua sede; 
c) data da autoriza9ao da sua criayao; 
d) designa9iio e composi9iiO numerica dos 6rgaos 

centrais; 
e) nome e identifica9iio completa dos titulares d06 

6rgiios de direc9iio; 
f) estatutos do partido. 

3. Os partidos politicos tern quinze dias para comuni
carem ao Ministerio da / usti9a quaisquer actos super
venientes que devam ser registados, averbados ou publi
cados, a con tar da data. da sua ocorrencia. 

ARnao 9 

(Prlnclplos de publici dade) 

1. Os estatutos e os nomes dos titulares' dos 6rgaos 
de· direc9ao devem ser mandados publicar no Boletim 
da Republica, pelo Ministerio da /ustiya. 

2. Carecem igualmente de publica9iio no Boletim da 
Republica a dissolu9ao e fusao de partidos. 
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ARnoo 10 

(lnlelo cia actlvlclade do. partido) 

1. 0 partido exerce legal e plenamente a ~ua actividade 
ap6s 0 registo e publica9ao referidos nos artigos anteriores. 

2. Ap6s 0 registo, e em caso de constata9ao de irre
gularidades, estas serao notificadas ao partido que tera 
urn prazo de trinta dias a con tar. da notifica9ao, para as 
suprir. 

3. Findo este prazo e subsistindo as irregularidades, 
o Ministerio da J usti9a comunicara ao Ministerio Publico 
que, por sua vez, podera requerer ao Tribunal Supremo 
a suspensao das actividades do partido ate a regulari-
za~ao do registo. . 

ARTIGO 11 

(Orgiios). 

Os partidos podem criar os 6rgaos que julgarem neces
sarios para a prossecu9ao dos seus objectivos, devendo ter 
pelo menos um 6rgao central com fun¢es deliberativas_ 

ARnao 12 
(Sede) 

·Cada partido deve ter a sua sede na capital do pais. 

ARnao 13 
(Dlrlgentes de partIdo) 

Pode se<r dirigente de partido 0 cidadao mQ93ffibicano 
que cumulativamente: 

a) goze da plenitude dos direitos politicos e civicos; 
b)· resida. em territ6rio nacional. 

CAPITULO III 

Dlreitos e deveres 

ARnao 14 

(Dlrel~8 d08 partldos politicos) 

Aos partidos poI!ticos sao reconhecidos 08 seguintes 
direitos: 

a) prosseguir livre e publicamente os ·objectivos pe
los quais se constituiram; 
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b) concorrer a e1ei~6es dentro das condi¢es fixadas 
na Lei Eleitoral; 

c) definir as seus projectos de governa~ao; 
d) emitir opiniao sabre as aetas do Governo e da 

Administra~ao ; 
e) difundir livre e publicamente a sua politica atra

yeS dos meios de comunica9ao social e outros 
permitidos par lei; 

f) adquirir a titulo gratuito au oneroso as bens 
im6veis e outros indispensaveis a prossecu9ao 
dos seus fins; 

g) filiar-se livremente em associa90es au organismos 
politicos internacionais que nao prossigam fins 
contrarios a ordem politic. e social estabele-
cida no pais. • 

ARTIGO 15 

(lsen~oes) 

I. Constituem ainda direitos dos partidos politicos be
neficial' das seguintes isen¢es: 

a) direitos alfandegarios para os bens de equipa
menta necessarios ao. seu proprio funciona
menta; 

b) impasto do selo; 
c) impasto sabre as sucessoes e doa~oes; 
d) sisa pel a aquisi~ao dos edificios necessarios a 

instala9iio da sua sede, delega90es, represen
tac;6es e servic;as. 

e) Contribui~ao predial pelos rendimentos colectaveis 
de predios ou parte de predios urbanos da sua 
propriedade onde se encontrem instalados a 
sede, delega90es, representa90es c servi90s. 

2. As isen90es referidas no numero anterior nao abran
gem actividades economic as de natureza empresarial. 

ARTIOO 16 

(Deyeres dos partidos politicos) . 

I. Aos partidos. poUticos cabem, entre outros, as se
guintes deveres: 

a) respeitar a Constitui9ao e as leis: 
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b) comunicar ao orgao estatal competente para 0 

registo dos partidos, as alterac;6es aos estatutos 
c programa, bem como a superveniencia da 
dissolu<;ao da fusao, da cisao e da coliga,ao; 

c) publicaI' anualmente as contas. 

2. Os partidos politicos nao podem: 

a) recorrer a violencia ou preconizar 0 uso desta 
para alterar a ordem politica e social do pais; 

b) fomentar nem difundir ideologias ou politicas 
separatistas, discriminat6rias, anti-democraticas 
e nem ter base em grupos regionalistas, etnicos, 
raciais ou religiosos; 

c) difundir ou propagar, por qualquer meio, pala
vras ou imagens ofensivas a houra e 11 conside
ra9aO devidas ao Chefe de Estado, aos titulares. 
dos 6rgaos do Estado e aos dirigentes de outros 
partidos politicos. 

CAPITULO IV 

. Disposir;oes financeiras 

i\RTICO 17 

(Financiamento) 

o financiamento dos partidos politicos . far-se-a por: 

a) quotizal'ao dos seus membros; 
b) doa,Des e legados; 
c) verbas inscritas no Or,amento Geral do Estado; 
d) outras formas de financiamento. 

ARTIGO 18 

(Doa~oe. e legados) 

As doa,ces e legados devein ser objecto duma decla
ra9ao ao orgao estatal competente para 0 registo dos 
partidos, mencionando os seus autores, a natureza e 0 

valor dos mesmos. 
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ARTIOO 19 

(Regime financeiro) 

1. As receitas e despesas dos partidos, politicos deveriio 
ser discriminadas em relat6rios anuais que indicarao, entre 
outros, a proveniencia das receitas_ e a aplica,ao das 
despesas. ..' 

2. 0 ano financeiro coincide com 0 ano civil. 
3. As contas dos partidos referidas no n.o 1 devem 

ser publicadas no Boletim do Republica e num dos jomais 
de maior divulga,iio. 

4. E vedado aos 6rgaos do Estado, as pessoas colectivas 
de direito publico e as pessoas colectivas de direito privado 
e utilidade publica financiar ou subsidiar os partidos poli
ticos, com excepc;ao das verbas inscritas no Orc;amento 
Geral do Estado para esse efeito. 

ARTIGO 20 

(Dota~oes do Or~amento Geral do Estado) 

1. As verbas do Or,amento Geral do Estado referidas 
na alinea c) do artigo 17 sao atribuidas aos partidos poli
ticos proporcionalmente ao numero de deputados eleitos 
para. a Assembleia da Republica. 

2. As regras de presta,ao de contas destas verbas serao 
identic.s as da Administra,ao Publica. 

ARTIOO 21 

(Contabilldade e Inventlirlo) 

Todo 0 partido politico deve ter uma. contabilidade 
organizada e urn inventario dos seus im6veis e dos m6veis 
bern como no minimo uma conta bancaria. 

CAPITULO V 

DissoluC;iio. suspensiio. fusiio •. cisiio 
e coligac;iio de partidos 

'ARTIOO 22 

(DI.solu~o) 

1. Os partidos poifticos poderao dissolver-se: 

0) nos termos estabelecidos pelos respectivos esta
tutos; 
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b) par decisao judicial, quando a seu fim seja sis
tematieamente prosseguido por meios illcitos, 
contrarios a moral ou a ordem publicas, a 
seguran9a do Estado e a defesa nacional; 

c) quando seja declarada a sua insolvencia. 

2. Cabera ao Tribunal Supremo decidir a dissolu9ao dos 
partidos nos casos previstos nas aHneas b) e· c) do numero 
anterior. 

3. Em caso dc dissolu9ao de urn partido nos termos 
da aHnea a) do n.O 1 deste artigo, cabe a assembleia dos 
filiados au seus representantes deliberar sabre 0 destino 
dos bens, que em caso algum podem ser distribuidos 
pdos membras. 

ARnoo 23 
(Suspensilol 

1. 0 Tribunal Supremo podera, quando se verifiquem 
os pressupostos do n.O 3 do artigo 10 e das aliReas b) 
e c) do n.o 1 do artigo anterior, por proposta do Minis
terio Publico, suspender a actividade e beneficios do 
partido. 

2. A suspensao manter-se-a ate que a Tribunal delibere 
em definitivo,' salvo quando se vel'ifique 0 pressuposto 
no n.O 3 do artigo 10. 

3. A suspensao podera circunscrever-se a uma deter
minada zona do pais. 

ARTIGO 24 

-~:;~cumprimento da decisio de dissoluc;io ou suspensio) 

.1. A manuten9ao ou a reconslitui9ao, directa ou indi
rec'ta, de urn partido dissolvido em aplica9ao da presente 
lei faz incorrer os seus dirigentes no crime de perten9a 
a associa~fio ilicita. 

2. Incorre no crime de desobediencia 0 fillado· que 
desenvolvel' aclividades do respectivo partido durante 0 

perfodo de suspensao. 
ARTIGO '25 

(Fusao e eisio] 

A fusao de urn partido com outro au outros e a sua 
,cisao sao reguladas pelos estatutos, aplicando-se, nos 

caSDS &missos, com as necessarias aaaptac;oes, as normas 
sabre a materia relativas as sociedades comerciais. 
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ARTIOO 26 

(Collga~o) 

1. Os partidos poifticos podem coligar-se para efeitos 
eleitorais desde que haja: 

a) aprova~iio da coliga~ao pelos 6rgaos representa
tivos competentes dos partidos; 

. b) comunica~ao por escrito, para efeitos· de aver
bamento, ao 6rgao estatal competente para 0 

reconhecimento dos partidos. 

2. As coligac;5es para fins eleitorais regem-se pe!o 
disposto na Lei Elei toral. 

3. As coliga~5es nao constituem entidade distinta dos 
partidos que as integram. 

CAPITULO VI 

Disposic;iies transit6ria e final 

ARTIOO 27 

(Do~o o~ental translt6r1a) 

Ate a realiza~ao das pr6ximas elei~5es gerais, 0 Go- ~ 
verno determinara as verbas do Or~amento Gera! do 
Estado a atribuir aos partidos criados nos termos da 
presente lei. 

ARTIOO 28 

(Entrada em vigor) 

A presente lei entra em vigor quinze dias ap6s a data 
da sua promulga~ao. 

Aprovada pela Assembleia da Republica. 

o Presidente da Assembleia da Republica, Marcelino 
dos Santos. 

Promulgada em 22 de Janeiro de 1991. 

Publique-se. 

o Presldente da Republica, JOAQUIM·ALBERTO CHISSANO, 
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MINISURIO DA JUSTItA 

Diploma Ministerial n.O 11 /91 
de 13 de Feverelro 

A Lein." 7/91, de 23 de Janeiro, sobre a constitui~iio 
de Partidos Politicos na Republica de Mo~ambique, imp5e 
que se proceda it regulamenta~iio do seu registo. 

Ao· abrigo do "artigo" 8 da citada Lei, 0 Ministro da 
Justi~a determina: 

Artigo 1. II atribufda a Conservat6ria dos Registos Cen
trais a competencia para proceder ao registo oficioso dos 
Partidos Politicos e praticar todos os actos oficiais que 
para 0 efeito se impuserem e estejam legalmente sujeitos 

"a registo. 
Art. 2. Para efeitos do disposto no artigo anterior com

pete especialmente a Conservat6ria dos Registos Centrais: 

a) Receber e" dar seguimento aos pedidos de autori
za~iio para constitui~iio dos Partidos Politicos; 

b) Verificar 0 preenchimento dos requisito. exigidos 
por lei; 

c) Informar e submeter a decisao ministerial os pe
didos de constitui~iio; 

d) Proceder ao registo dos Partidos Politicos. 

Art. 3. 0 registo dos Partidos Politicos e feito por trans
cri~ao no livro modelo «P» para uso na Conservat6ria 
dos Registos Centrais e assinado pelo respectivo Conser
vador. 
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Art. 4. A transcri~ao e efectuada medianteapresenta9ao 
da autoriza9ao do Ministro da Justi9a e dos respectivos 
estatutos. 

Art. 5. 0 Livro «P. e constituido por duzentas folhas 
de formato 2A3 com uma coluns It direita de 8 cm de 
largura para averbamentos, conforme modelo anexo que 
faz parte integrante do presente diploma. 

Art. 6 - 1. 0 Livro modelo «P. tenl termos de aber
tura e encerraniento assinados pelo Ministro da Justi9a, 
a qual compete ainda numerar e rubricar cada urna das 
folhas. . 

2. A numera91io das1folhas poder~ ser feita por qualquer 
processo mecanico, podendo a rubrica ser por meio de 
chancela. 

Art. 7. Na coluna It margem do registo serao averbados 
todos os actos relevantes, de acordo com 0 artigo 8 da 
Lei n.· 7/91, de 23 de Janeiro, devendo ser assinados 
pelo Conservador. 

Art. 8. Todos os documentos que servirem de base ao 
registo serao anotados e arquivados na pr6pria Conserva
t6ria dos Registos. 

Art. 9. 0 presente diploma enlra imediatamente em 
vigor. 

Ministerio da JustiGa, em Maputo, 26 de Janeiro de 
1991. - 0 Ministro da Justi~a, Ussumane Aly Dauto. 

(Roslo) 

LIVRO DE REGISTO 

DOS 

PARTIDOS POLITICOS 

«(PI) 

Imprensa Neclonal de M~blque 
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REGISTO POR TRANSCRICAO 

Dosl~: 

(Exclusive) -I. N. - Fonnato 2A3 e/200 folhaa 

-1"1-

ANO ••••••••• 

Rogisto N.

Documonto N.

Mal}O N.

Averbamentos 

............................... , 
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