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SUMARIO 

Conselho da Revolucao 
Lei n° 10/77 

Estabelece novas normas para actos do registo civil, 

Revoga varios artigos do Cédigo Civil, do Diploma 

Legislativo Ministerial n.° 39, de 19 de Maio de 1961, 

Ministério da Agricultura 
Despache u.° 11/77: 

Fixa os precos de compra do éleo de palma ao produtor, 

a saida da f4brica, a praticar a nivel nacional. 
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CONSELHO DA REVOLUGAO 

Lei n° 10/77 
de 9 de Abril 

A lata de libertagio e a proclamacio da indepen- 
déncia nacional, pondo termo ao regime-colonial, abre- 
viaram o colapso de um sistema de relacgGes sociais de 
exploracdo, erguido sobre a mistificacgio moral e a in- 
justiga, fazendo nascer uma sociedade nova que se 
encontra na primeira fase da sua evolucio para o so- 
cialismo. 

Assim, considerando que o direito, em cada fase se 
deve adaptar As instituigdes, acompanhando o processo 
revoluciondrio; 

Considerando que dentro do direito civil, o direito da 
familia bem como o das sucessdes estio directamente 
ligados as formas de propriedade, suporte de determi- 
nado tipo de relacdes de producio. 

Considerando que o direito da familia tem de ser alte- 
rado tendo sohretudo em conta a opcdo politica defen- 
dida pelas massas, tarefa contudo dificil a curto prazo; 

Considerando no entanto que ha normas que regu- 
lando o estado das pessoas devem ser desde ja revoga- 
das ou alleradas porque em nitida contradicio com 
o sistema juridico-politico que ora nasce; 

Ao abrigo da alinea a) do artigo 38.° da Lei Consti- 
tucional e no uso da faculdade conferida pela alinea e) 
do artigo 32.° da mesma Lei, o Conselho da Revolucio 
decreta ¢ eu promulgo o seguinte: 

ARTIGO 1° 

(Da composi¢io do nome) 

| ty nam XS home comp iO Ff ii 

quatro vocdbulos gramaticais simples, dos quais so- 
mente dois podem corresponder ao nome préprio, e os 
estantes ao apelido. 

a 
O COMmpor-st-a, 

2. Os nomes préprios ou pelo menos um deles sera 
nacional. 

3. O nome proprio em lingua estrangeira sera admi- 
tido na sua forma origindria ou adaptada. 

4. Os apelidos, sféo obrigatérios e serao escolhidos 
entre os pertencentes 4s familias——paterna, materna 
ou ambas — dos progenitores do registando. No caso 
dos progenitores do registando nao terem apelido, sera 
este escolhido pelo declarante, de preferéncia de acordo 
com o funciondrio perante quem for prestada a decla- 
radio. 

ARTIGO 2.° 

Com efeito a partir de 11 de Novembro de 1975, 
todos os filhos sio iguais perante a sociedade e o 
Estado, desfrutando de iguais direitos e deveres em 
telagao a seus pais, qualquer que seja o estado civil 
destes.
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ARTIGO 3.” 

{Da proibiciio de referéncia 4 qualidade de filho 
natural) 

i. ica proibida, em todos os assentos, registos, cere 

tidSes, extracios, averbamentos e demais documentos 

tavredos ou cmanados das insténcias cficiais ou para- 

-oficiais, a referéncia a qualidade de filho legitimo ou 

ilegitimo. 
2. Quando os documentos referidos no numero ante- 

rior forem ex.aides por fotocdpia, devera previamente 

ser tracada, de modo a tornar-se ilegivel naquela foto- 

copia a referéncia a fillag&o legitinva ou ilegitima. 

ARTIGO 4. 

{Aboligio do termo incégnito) 

Ag designagdes «pai incégnitoy e «mae incognita» 

so supriniidas. 

ARTIGO 3.° 

(DeclavagSes de patermidade ¢ maternidade de filho 
natural) 

i, Sei prajuizo do disposto na Lej Civil, a declara- 

cao de paternidade ou maternidade feita por pais nao 

un:cus entre si por vinculo-matrimonial, deverd ser 

folla por ambos, conjunta ou separadamente. 

% 4: admitida tal declaragio por mandato especial. 

ARTIGO 6° 

(Lezalizayaio de actos de registo de facto) 

1. Todos os actos relativos ao estado das pessoas, 

2 bem assim og que dcierminam modificagio ou extin- 

cio de qualquer deles, ocorridos desde o comego da 

inta de liberiacho nacional até a entrada em vigor do 

presetle dipluma, serdo integrados no livro da con- 

sqrvaidria compelenie, mediante escrito, firmado pelo 

Bureau Palitieo do M. P, L. A. certificando o acto 

2 regisiar. 
2 Tal escrito do Bureau Politico devera fazer men- 

clio da data em que ocorreu o acto a registar, bem 

como a identidade completa do interessado e, no caso 

de averbamento ou transcricio, ainda a indicagio da 
conservatéria, delegagiio, posto de jregisto civil ou paro- 

quia, no qual se ¢fectivou o assento de nascimento, 

se houver, do jnteressado. 
3. Os recislos lavrados com base em certificado do 

Borcau Politico serio isentos de emolumentos e selos. 

ARTIGO 7 

(Vatidarle dos actos de registe operados por instfincia 

nao legalmente capacitada) 

Serio havidos por inexistentes todos os actos de 

revisig lavrados, posteriormente a data de entrada em 

vigor do diploma presente por entidades ou instancias 

vg cuala.a Ici nfo reconhega a qualidade de 6rgao nor- 

mat ou especial do registo civil. 

ARTIGO 8.° 

(Prova dos actos de registo} 

Os actos sujeitos a registo s6 podem comprovar-se 

na ordem interna, mediante certiddo extraida dos livros 

das conservaiorias ou dos consequentes averbamentos. 
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ARTIGO 9. 

(Registo de ébito de militares mortos em campanha) 

Os assentos de Obitos de militares tombados em 

campanha serfo Javrados na conservatoria da area da 

ocorréncia, com base em escrito firmado pelas FAPLA 

através do Estado-Maior de Regido da respectiva area 

no qual se mencionara a data da morte. 

ARTIGO 10° 

(Da justificagaio de ébito) 

O processo de justificagdo de dbito, previsto na lei 

sera instaurado, oficialmente ou a requerimento do 

inleressado, na conservatogia ou delegagio do registo 

civil da area em que o dbito haja ocorrido, a qual 

insiruira os autos. 

ARTIGO 11° 

(Da tramitagiio do processo) 

1. Concluida a instrugdo, o oficial do registo civil 

lavraré no processo, no prazo maximo de cinco dias, 

despacho fundamentado concluindo pela condi¢ao dos 

factos que considera provados depois do que remetera 

os actos ao Ministério da Justiga, paga decis&o final. - 

2. Os processos de justificagdo de Obito estdo isen- 

tos de emolumentos ¢ selos. 

ARTIGO 12.” 

(Proibig#o do certificado de identidade para fins 

de obtencio de bilhete de identidade) 

Ao arquivo de identificagao & vedada a emissio de 

bilheies de identidade com base no certificado de vida 

e de identidade previsto no artigo 173.° do Cédigo do 

Notariado. 

ARTIGO 13. 

(Disposigées transitérias) 

1, Enquanto se nfo encontrarem em funcionamento 

a generalidade das delegagdes do Registo Civil, as 

declaragdes de nascimento poderio ser prestadas na 

conservatoria ou delegacio da drea do domicilio do 

interessado, a qual passar4 o boletim de nascimento 

no prazo mAximo de dez dias. 

2. O processo serA remetido dentro de cinco dias 

para a conservatéria competenie,, a qual no prazo mé- 

ximo de dez dias a contar da recepgdo do processo, 

deverd remete a respectiva cédula 4 conservatéria ou 

delegacio da area do domicilio. 

3. Nas conservatorias da drea da naturalidade, além 

do livro proprio, existira um livro de registo de assen- 

(os de nascimento para cada uma das delegagées de- 

pendentes. 

4. As inscrigdes respectivas transitarao para a dele- 

gacio competente, logo que a mesma reenfre em fun- 

goes. 

5. Na Comayca de Luanda, e enquanto as delegacoes 

permanccerem encerradas, pertencera a primeira con- 

servatoria a feitura directa de todos os registos em 
competéncia daquelas delegagoes.
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ARTIGO 14.° 

(Revogacaio da legislagdo contraria) 

Fica revogada toda a legislagdio que colida com o 
espirito ou a forma da presente lei, nomeadamente os 
artigos 1824.°, 1908.°, 2139.° n° 2 do Cédigo Civil e 
8 e 14, inclusivé, do Diploma Legislativo Ministerial 
n° 39, de 19 de Maio de 1961. 

Vista e aprovada pelo Conselho da Revolugao. 

Promulgada em 30 de Abril de 1977. 

Publique-se. 

O Presidente da Republica, ANTONIO AGOSTINHO 
NETO. 

ORO ITEP A An a PR al 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Despacho an. 11/77 

Verificando-se por parte dos produtores de dleo de 
palma a pratica de pregos especulativos, o que provoca 
a instabilidade e a irregularidade da sua utilizagdo 

‘ tanto no consumo directo como na industria; 
Atendendo a que este produto é de importancia 

fundamental para o consumo das massas trabalha- 
doras; 

Tornando-se assim necessirio e premente tomarem- 
-se medidas que visem disciplinar e controlar os pregos 
deste produto, na defesa dos interesses do povo con- 
sumidor; 

Atendendo que a actual cotac&o do éleo de palma, 
mo mercado externo, nfo pode de maneira alguma, 
condicionar os pregos de compra e venda, que, alias, 
dever&o depender essencialmente dos custos de produ- 

- 
fact a 
yea 
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Determino: 

1. Os precos de compra do 6leo de palma ao pro- 
dutor, a saida da fdbrica, a particar a nivel nacional, 
sio os constantes da tabela anexa. 

it a 
2. Os precos da referida tabela referem-se 

panha de comercializacao de 1977. 
   

Ministério da Agricultura, em Luanda, 25 de Ja- 
neiro de 1977. — O Ministro, Carlos Anténio Fernan- 

des. 

Tabela a que se refere o Despacho n.° 11/77 

  

  

  

  

Olea | Unidade Prego Obs: 

Até 5° de acidez ...... Quilo | Kz 17.75| Entambora - 
Litro | Kz 16.00) do sem va- 

silhame. 
+ 5° até 7,5 de acidez| Quilo | Kz 17.20 

Litro | Kz 15.50 

+ 7,5 até 10° de acidez) Quilo | Kz 16.85 
Litro | Kz 15.20 

+ 10° de acidez ...... Quilo | Kz 16.65 
Litro | Kz 15.00 

Engarrafado ............ Litro | Kz 22.00 

Engarrafado ....,......, 1/2 }Kz 12.00 
Litro     
  

Ministério da Agricultura, em Luanda, 25 de Ja- 
neiro de 1977, — O Ministro, Carlos Antonio Fernan- 
doc te teare 
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