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SUPLEMENTO 

sumário 
Comissão Permanente da Assembleia Popular: 

ei n.° 2/82 

Determina que o Conselho de Ministros poderá conceder 
a nacionalidade moçambicana àqueles que, depois de a te-
rem perdido a requeiram e reúnam as condições exigidas. 

ei no 3/82: 
Determina que enquanto não for nomeado o Procurador-

-Geral da República a competência que por lei lhe é atri-
buída, deverá ser efectivamente exercida pelo Procurador 
da República. 

Presidência da República: 
Decreto Presidencial n.° 1/82: 

Suspende João Facitela Phelembe das funções de Governador 
da Província de Gaza e nomeia José Óscar Monteiro, 
Ministro na Presidência, para dirigir os órgãos do Estado 
ao nível da mesma província. 

Decreto Presidencial n.° 2/82: 

Cria uma comissão de inquérito chefiada por José Óscar 
Monteiro, Ministro na Presidência de que fazem parte Rai-
mundo Pachinuapa, Inspector de Estado, Alberto José de 
Nascimento Chissano, director dos Órgãos Locais no Secre-
tariado do Conselho de Ministros e Isaac Tovela, assistente 
do Presidente da República no Corpo de Inspectores de 
Estado, encarregada de aprofundar as averiguações já reali-
zadas sobre o comportamento de João Facitela Phelembe, 
Governador da Província de Gaza. 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 
Lei n.° 2/82 
de 6 de Abril 

A Lei da Nacionalidade, entrada em vigor às zero horas 
do dia 25 de Junho de 1975, ao mesmo tempo que a Cons-

ituição da República Popular de Moçambique, é um dos 
instrumentos polítíco-jurídicos que consagram a indepen-

iência total e completa do Povo moçambicano. 
O principal objectivo da Lei da Nacionalidade foi o de 

definir no plano jurídico a cidadania e consolidar o sentido 
de pertença à pátria moçambicana. 
A preocupação de romper com todos os vestígios do 

colonialismo levou à exclusão da possibilidade de dupla 

nacionalidade quando uma delas fosse a moçambicana. 
Neste espírito também se inscreveu a ausência de qualquer 
referência à reaquisição da nacionalidade uma vez perdida 
pelas causas definidas na lei. 

O processo de descolonização mental que se prosseguiu 
após a proclamação da independência, assim como o apro-
fundamento do processo revolucionário, levaram ao surgi-
mento do fenómeno das renúncias à nacionalidade é do 
comércio da nacionalidade, este último consistente em 
adoptar-se uma nacionalidade com o objectivo de celebrar 
contratos que permitissem a transferência de parte dos 
salários em divisas para o exterior. 

Tomaram-se então as medidas severas que a situação 
impunha, medidas em defesa da nacionalidade moçam-
bicana e do orgulho legítimo dos moçambicanos pela sua 
nacionalidade. Foram expulsos aqueles que votavam ao 
desprezo a nacionalidade tão duramente conquistada bem 
como aqueles que para ela encontravam preço fácil. 

Mais tarde muitos daqueles que, sem reflectir e, ligados 
ainda pelo cordão umbilical à antiga metrópole colonial, 
tinham renunciado à sua verdadeira nacionalidade, toma-
ram consciência da gravidade dos seus actos. 

Surgem então os pedidos de regresso, alegando-se ina-
daptação ao País de opção, retratando-se de que teriam 
sido precipitadas e não ponderadas, enfim arrependendo-se 
das atitudes tomadas. 

O Partido não ignorou esta situação e dentro do espírito 
de clemência que tem sido sua tradição autorizou o re-
gresso ao País de centenas de pessoas que o solicitaram. 

Como porém a lei não previa a figura da reaquisição 
de nacionalidade, a situação dessas pessoas no que res-
peita à sua nacionalidade ficou por definir no plano jurí-
dico. 

Considerando que o espírito da medida de clemência 
foi o de: 

— Perdoar o grave erro cometido pelos renunciantes; 
— Permitir que regressassem à sua verdadeira pátria; 
— Retomar a nacionalidade moçambicana; 

A Comissão Permanente da Assembleia Popular, ao 
abrigo do artigo 44 da Constituição, determina: 

Artigo 1 — 1. O Conselho de Ministros poderá conceder 
a nacionalidade moçambicana àqueles que, depois de a 
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terem perdido, a requeiram e reúnam cumulativamente as 
seguintes condições: 

a) Fixarem domicílio em território nacional; 
b) Oferecerem garantias políticas e morais de rein-

tegração na sociedade moçambicana. 

2. Quando motivos ponderosos se venham a verificar o 
Conselho de Ministros poderá determinar que a nacio-
nalidade concedida ao abrigo do n.° 1 deste artigo tenha 
os mesmos efeitos da nacionalidade originária. 

Art. 2. À reaquisição referida no artigo 1 da presente 
lei aplicar-se-ão as pertinentes disposições da Lei da Nacio-
nalidade e respectivo regulamento previstas para a aqui-
sição de nacionalidade. 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular. 

Publique-se. 

O Presidente da República, SAMORA MOISÉS MACHEL. 

Lei n.° 3/82 
de 6 de Abril 

O Ministério Público constitui, nos termos da lei, uma 
magistratura herarquicamente organizada e subordinada ao 
Procurador-Geral da República. 

A implantação do novo sistema de Justiça Popular impõe 
que se avance na organização da Procuradoria Geral 
da República. 

Para que esse projecto se materialize, enquanto não for 
nomeado o Procurador-Geral da República, a competência 
que por lei lhe é atribuída, deverá ser efectivamente exer-
cida pelo Procurador da República. 

Nestes termos e ao abrigo da alínea a) do artigo 44 
da Constituição, a Comissão Permanente da Assembleia 
Popular determina: 

Único. Enquanto não for nomeado o Procurador-Geral 
da República as atribuições que a lei lhe confere serão 
exercidas pelo Procurador da República. 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular. 

Publique-se. 

O Presidente da República, SAMORA MOISÉS MACHEL. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Decreto Presidencial n.° 1/82 
de 6 de Abril 

Tendo sido constatadas graves irregularidades ao níve 
do Estado, na Província de Gaza, ligadas ao comporta-
mento de João Facitela Phelembe, Governador da Pro 
víncia de Gaza, ao abrigo da alínea d) do artigo 54 da 
Constituição da República Popular de Moçambique, o Pre 
sidente da República determina: 

Artigo 1. É suspenso João Facitela Phelembe das funções 
de Governador da Província de Gaza. 

Art. 2. É nomeado entretanto, para dirigir os órgãos 
do Estado ao nível da Província de Gaza, José Oscar 
Monteiro, Ministro na Presidência. 

Publique-se. 

O Presidente da República, SAMORA MOISÉS MACHEL 

Decreto Presidencial n.° 2/82 
de 6 de Abril 

Tendo sido constatadas graves irregularidades a nível 
do Estado na Província de Gaza, ao abrigo da alínea b) 
do artigo 54 da Constituição da República Popular de 
Moçambique o Presidente da República determina: 

Artigo 1. É criada uma comissão de inquérito chefiada 
por José Óscar Monteiro, Ministro na Presidência de que 
fazem parte Raimundo Pachinuapa, Inspector de Estado, 
Alberto José de Nascimento Chissano, director dos Órgãos 
Locais no Secretariado do Conselho de Ministros e Isaac 
Tovela, assistente do Presidente da República no Corpo 
de Inspectores de Estado. 

Ar t 2. A comissão é mandatada para realizar um inqué-
rito de aprofundamento das averiguações já realizadas sobre 
o comportamento de João Facitela Phelembe, Governador 
da Província de Gaza, relacionado com as graves irregu-
laridades detectadas ao nível do Estado nessa província. 

Publique-se. 

O Presidente da República, SAMORA MOISÉS MACHEL. 
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