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SUPLEMENTO 

S U M A R I O 

Conselho de Ministros 

Decreta n.o 7/88 

Aprova os Estatutos da Cruz Vermelha de Moçambique 

CONSELHO DE MINISTROS 

D e c r e t o n ° 7 / 8 8 

d e 17 de Maio 

A Cruz Vermelha de Moçambique for criada pela Confe-
rencia Constitutiva realizada em Maputo de 10 a 12 de 
Julho de 1981 

Tornando se necessário, por acto normativo conceder 
p Cruz Vermelha de Moçambique, a qualidade de sujeito 
de direito, nos termos da alínea c) do artigo 60 da Consti-
tuição da República, o Conselho de Ministros decreta 

Artigo 1 São aprovados os Estatutos da Cruz Vermelha 
de Moçambique em anexo, que fazem parte integrante do 
presente decreto 

Art 2 A Cruz Vermelha de Moçambique e reconhecida 
como sociedade voluntaria de socorros, auxiliar das autori 
dades públicas, de acordo com os princípios do artigo 26, 
alínea 1 da Primeira Convenção de Setembro de 12 de 
Agosto de 1949, observando os princípios fundamentais 
da Cruz Vermelha, designadamente os princípios de Huma-
nidade, Imparcialidade, Neutralidade Independência, Vo-
luntariedade, Unidade e Universalidade 

Art. 3 A Cruz Vermelha de Moçambique e reconhecida 
como única sociedade nacional da Cruz Vermelha, dotada 
de personalidade jurídica autonomia administrativa e fi-
nanceira, podendo exercer a sua actividade em todo o terri 
tório moçambicano 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 

Publique-se 

O Primeiro-Ministro, Mario Fernandes da Graça Ma-
chungo 

Estatutos da Cruz Vermelha de Moçambique 

C A P Í T U L O I 

Dos princípios gerais 
ARTIGO 1 

1 À Cruz Vermelha de Moçambique, adiante designada 
pela sigla CVM, e uma sociedade voluntaria de socorros, 
auxiliar dos poderes públicos em conformidade com as 
disposições da Primeira Convenção de Genebra 

2 A CVM e reconhecida pelo Goverro da Republica 
Popular de Moçambique, devendo observar nas suas acti 
vidades as normas constitucionais em vigor na Republica 
Popular de Moçambique 

3 A CVM e a única sociedade da Cruz Vermelha que 
pode exercer a sua actividade em Moçambique 

A CVM inspira se na experiência do Povo mocambicano, 
tem como base as Convençoes de Genebra e os Principios 
Fundamentais da Cruz Vermelha, nomeadamente 

Humanidade — Nascida na preocupacao de socorrer 
sem discriminação os feridos dos campos de batalha 
a Cruz Vermelha, sob o seu aspecto internacional 
e nacional, empenha se em prevenir e aliviar em 
todas as circunstâncias o sofrimento dos homens 
Procura proteger a vida e a saúde, assim como fazer 
respeitar a pessoa humana Favorece a compreensão 
mutua, a amizade, a cooperação e uma paz duradoira 
entre todos os povos 

Imparcialidade — Nao faz nenhuma distinção de na 
cionalidade, de raça, de religião, de condição social 
ou de pertença politica Empenha se unicamente em 
socoirer os indivíduos na medida do seu sofrimento 
e em dar prioridade aos casos mais urgentes 

Neutralidade — A fim de manter a confiança de todos, 
abstém se de participar nas hostilidades e nunca 
intervem nas controvérsias de ordem politica, racial, 
religiosa ou filosofica 

Independência — A Cruz Vermelha e independente 
Auxiliar dos poderes públicos dentro das suas acti-
vidades humanitárias e submissas as leis que regem 
os seus países respectivos, as Sociedades Nacionais 
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devem no entanto conservar uma autonomia que 
lhes permita agir sempre conforme os principlos da 
Cruz Vermelha. 

Voluntariado — A Crus Vermelha é uma instituiçao 
de socorro voluntáre e desinteressado. 

Unidade —So pode have uma única Sociedade da 
Cruz Vermelha no menmo pais. Deve estar aberta 
a todos e estender a sua acção humanitária ao 
território inteiro. 

Universalidade — A Crua Vermelha £ uma instituição 
universal, no seio da qual todas as sociedades têm 
direitos iguais e o dever de se ajudarem umas as 
outras. 

Artigo 3 

1 A CVM é dotada de personalidade jurídica, podendo 
adquirir ou alienar bens 

2. A CVM baseia-se no princípio de livre associação e 
filiação, e desenvolve a sua actividade em todo o território 
nacional 

3. Para prosseguimento doa seus objectivos, a CVM 
articula-se com os organismos estatais, em particular com 
o Ministério da Saúde. 

Artigo 4 

1. A CVM tem a sua sede na capital da República Popu-
lar de Moçambique. 

2. A CVM cria delegaçoes so nível local quando neces-
sário, de acordo com o expresso nos artigos 26 e 29 dos 
presentes Estatutos. 

Artigo 3 

A CVM tem como emblema o distintivo heráldico de 
uma Cruz Vermelha sobre um fundo branco e utiliza-se 
em conformidade com os princípios estabelecidos nas Con-
venções de Genebra e as nortnas nacionais, para todos os 
fins previstos pela Conferêncià Internacional da Cruz Ver-
melha. 

CAPITULO I I 

Objectivos e principais acções 
Artigo 6 

1. Constituem objectivos gerais da CVM, promover ac-
ções de carácter humanitário, social e educacional que 
impeçam ou aliviem sofrimento humano, sem discriminação 
de nacionalidade, raça, crença religiosa, condição social 
ou opinião política. 

2. Contribuir para a defesa e promoção da saúde de 
todo o povo, através da mobilização do trabalho voluntário 
em tarefas de prevenção sanitária e socorrismo. 

3. Assistir as vftimas em casos de conflito armado ou 
calamidades naturais. 

Artigo 7 

A CVM realiza todas as suas actividades em estreita 
colaboração com os órgãos de Estado e com as organizações 
democráticas de massas, tendd em vista as seguintes acções 
principais: 

a) Apoiar as estruturas governamentais em medidas 
de protecção e salvação de vidas em caso de 
guerra, em todos os campos previstos pelas Con-
venções de Genebra, e, preparar-se para as mes-
mas em tempo de paz; 

b) Contribuir para a melhoria da saúde e prevenção 
da doença atraves do apoio às actividades leva-
das a cabo pelo Estado, particularmente através 
da formação de voluntários em educação sani-
tária e em primeiros socorros; 

c) Colaborar aos programas de prevenção e segu-
rança no trabalho em particular através da for-

mação de voluntários em primeiros socorros em 
locais de trabalho e alargar progressivamente 
este tipo de acçao a outros grupos de população 
organizada; 

d) Organizar, em colaboração com os organismos do 
Estado, serviços de socorros de urgência às víti-
mas de acidentes ou calamidades naturais e con-
tribuir nas actividades de preparação para fazer 
face a ette tipo de acidentes; 

e) Organizar acções de solidariedade em casos de 
calamidades naturais e de conflito armado; 

/) Promover e organizar a participação voluntária da 
juventude nas actividades da CVM; 

g) Divulgar os princípios humanitários da Cruz Ver-
melha por forma a desenvolver na população e, 
em espeçial, nos jovens, as ideias de respeito 

e compreensão entre todos os homens e entre 
todos os Povos. 

CAPITULO III 

Doa membros 

Artigo 8 

1. Podem ser membros da CVM todos os moçambicanos 
e qualquer residente na República Popular de Moçambique, 
bem como as pessoas colectivas dotadas de personalidade 
jurídica, que se proponham a prestar desinteressadamente 
serviços à CVM; 

2. A CVM tem três tipos de membros, nomeadamente: 
membros activos, membros subscritores e membros hono-
rários. 

Artigo 9 

Adquire a qualidade de membro activo toda a pessoa, 
singular ou colectiva, que se proponha prestar desinteres-
sadamente serviços à CVM e que esteja a desenvolver uma 
actividade concreta e como tal inscrita numa delegação 
local. 

Artigo 10 

Adquire a qualidade de membro subscritor toda a pessoa 
singular ou colectiva que pague regularmente uma quota 
anual, cujo montante £ fixado pela Assembleia Geral. 

Artigo 11 

Adquire a qualidade de membro honorário toda a pessoa 
que por se distinguir por serviços excepcionais prestados 
à Cruz Vermelha de Moçambique, lhe tenha sido atribuido 
o titulo de membro honorário por decisão da Assembleia 
Geral, sob proposta da Comissão Central. 

Artigo 12 

São direitos gerais dos membros da Cruz Vermelha de 
Moçambique: 

а) Eleger e ser eleito para os órgãos da CVM; 
b) Propor a alteração do Regulamento Interno e dos 

Estatutos; 
c) Participar na discussão no escalão em que estiver 

vinculado dos assuntos relacionados com a vida 
da Organização; 

d) Notificar, a qualquer momento por escrito a sua 
decisão de deixar de ser membro da Organiza-
ção. 



ARTIGO 13 

Os demais direitos, deveres e as penalidades aplicáveis 
aos membros serão os que constarem do Regulamento Geral 
Interno a aprovar em Assembleia Geral 

C A P I T U L O I V 

Estrutura e organização 

ARTIGO 14 

1 A Cruz Vermelha de Moçambique compreende uma 
organização central composta pelos seguintes órgãos 

a) Assembleia Geral, 
b) Comissão Central, 
c) Conselho Executivo 

2 Organizações locais que adoptarão a designação de 
delegações de acordo com a divisão administrativa a que 
correspondam 

2 1 Ao nível provincial designar-se-ão por delegações 
provinciais e integram os seguintes órgãos 

а) A Assembleia Provincial, 
b) A Comissão Provincial 

2.2. Ao nível distrital e de localidade serão designadas 
por delegações distritais ou de localidade, con-
forme a divisão administrativa do País a que 
correspondam Nelas existem os seguintes órgãos 

a) A Assembleia Distrital ou de Localidade, 
b) A Comissão Distrital ou de Localidade 

SECÇÃO I 

Dos órgãos centrais 
ARTIGO 15 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da CVM e é 
constituída por 

a) Membros da Comissão Central e Conselho Execu 
tivo, 

b) Presidentes das delegações provinciais, 
c) Representantes das delegações locais em número 

proporcional ao número de membros activos 
inscritos nas mesmas e de acordo com o disposto 
sobre este assunto no Regulamento Geral In-
terno 

ARTIGO 16 

Compete à Assembleia Geral 

a) Aprovar ou alterar os Estatutos e Regulamento da 
CVM, 

b) Aprovar o relatório da Comissão Central no inter 
valo das sessões da Assembleia Geral, 

c) Eleger os membros da Comissão Central, 
d) Fixar os quantitativos mínimos das quotizações, 
e) Deliberar sobre todas as questões inscritas na 

ordem de trabalhos 

ARTIGO 17 

1. A Assembleia Geral reúne em sessão ordinária de três 
em três anos A data e local da reunião são fixadas pelo 
presidente ouvido o Conselho Executivo 

2. A Assembleia reúne sob direcção do presidente e dois 
relatores eleitos, para cada sessão, pelos membros presentes 
sob proposta do Conselho Executivo 

3 Poderão ser realizadas sessões extraordinárias, por 
decisão da Comissão Central ou por solicitaçao de um 
quinto dos membros da Assembleia Geral 

ARTIGO 18 

Salvo disposição contrária expressa nestes Estatutos, as 
decisões da Assembleia Geral são tomadas por maioria sim-
ples dos membros presentes e apenas são válidas quando 
presentes pelo menos metade dos membros referidos no 
artigo 15 

ARTIGO 19 

1 A Comissão Central da CVM tem a seguinte compo-
sição 

a) Vinte membros eleitos pela Assembleia Geral, 
b) Os presidentes das delegações provinciais, 
c) Um representante de cada Ministério, Organizações 

Democráticas de Massas e Sócio Profissionais 

2 O mandato dos membros da Comissão Central tem 
a duração de três anos renováveis mediante aprovação de 
dois terços dos membros da Assembleia Geral 

ARTigO 20 

1 A Comissão Central coordena a administração da 
CVM no âmbito das directrizes e deliberações gerais apro-
vadas pela Assembleia Geral competindo-lhe nomeada-
mente 

a) Eleger, entre seus membros, o presidente, dois 
vice presidentes, o tesoureiro e os membros do 
Conselho Executivo, 

b) Designar os representantes da CVM a Assembleia 
Geral da Liga das Sociedades da Cruz Vermelha, 

c) Nomear o secretário geral e fixar as atribuiçôes 
inerentes a este cargo, 

d) Sancionar a criação das Comissões Provinciais, Dis-
tritais e de Localidade, 

e) Aprovar propostas de regulamentos necessários ao 
funcionamento da Organização, 

D Criar as comissões que considere indispensáveis 
ao cumprimento das respectivas tarefas e fixar 
a sua composição, 

g) Pronunciar se sobre as medidas tomadas pelo pre 
sidente e pelo Conselho Executivo no intervalo 
das suas reuniões, 

h) Administrar e gerir os fundos da CVM 
i) Votar o orçamento apresentado pelo Conselho 

Executivo, 
j) Aprovar o relatório anual 

2 A Comissão Central reúne em sessão ordinária duas 
vezes por ano 

3 As reuniões da Comissão Central são dirigidas pelo 
presidente coadjuvado pelos dois vice presidentes e na 
ausência destes por dois vogais do Conselho Executivo 

4 Poderão ser realizadas sessões extraordinarias por 
decisão do Presidente do Conselho Executivo ou por solici-
tação da maioria dos membros 

5 As decisões da Comissão Central são tomadas por 
maioria simples dos membros presentes e votantes e só são 
validas quando estiverem presentes pelo menos metade do 
total dos membros que a compõem 

ARTIGO 2 1 

1 O Conselho Executivo dirige toda a actividade da 
CVM no âmbito das deliberações e decisões tomadas pela 
Assembleia Geral e pela Comissão Central Ele cumpre 



as atribuições conferidas pela Comissão Central exercendo 
os poderes que por esta lhe são delegados e as que consta-
rem do Regulamento Geral Interno. 

2 O Conselho Executivo é composto pat 

o) Presidente; 
6) Dois vice-presidentes; 
c) Tesoureiro, 
d) Seis vogais 

3 Os membros do Conselho Executivo são eleitos pela 
Comissão Central de entre os respectivos membros por um 
periodo de três anos 

Artigo 22 

1. O Conselho Executivo reúne pelo menos uma vez por 
mês e todas as vezes quando convocado pelo presidente. 

2. As decisões do Conselho Executivo são tomadas por 
maioria simples dos membros presentes e apenas são válidas 
quando presente metade do total dos membros que o com-
põem 

Artigo 23 

1 Compete ao presidente' 

d) Supervisar a execucao das decisões dos órgãos 
directivos da CVM; 

6) Representar a C V M a nível nacional e interna-
cional, 

e) Convocar e presidir as sessões da Comissão Central 
e do Conselho Executivo, 

d) Em consulta e coordenação cora o tesoureiro, pro-
nunciar-se sobre o movimento e colocação dos 
fundos disponíveis; 

e) Adoptar as medidas necessárias no intervalo ou 
impedimento das reuniões do Conselho Execu-
t ivo e outras de carácter excepcional que julgue 
convenientes e delas prestar contas ao Conselho 
Executivo; 

f) O presidente é substituído na sua ausência ou 
impedimento por um dos vice-presidentes e, na 
falta destes, peto vogal mais antigo. 

2. As demais atribuições e competências serão as que 
constarem no Regulamento Geral Interno. 

ARTIgO 24 

1 O tesoureiro é membro de pleno direito da Comissão 
Central, do Conselho Executivo e da Comissão de Finanças. 

2 Compete ao tesoureiro 

d) Receber e depositar os fundos da C V M e deles 
prestar contas à Comissão Central e ao Conselho 
Executivo; 

b) Dispor de fundos da C V M sob orientações do pre-
sidente ou seu substituto; 

c) Supervisar a execução das decisões da Comissão 
Central e Conselho Executivo sobre a movimen-
tação de recursos financeiros (recebimentos e 
pagamentos), depósitos e investimentos da CVM. 

Artigo 25 

1. O secretariò-geral e o principal funcionario executivo 
da C V M e responsável pela aplicação das directrizes esta-
belecidas pela Comissão Central e pelo Conselho Executivo. 

2 Compete ao secretário-gerall: 

а) Assegurar a administração da C V M , 
b) Executar as decisões do Conselho Executivo e da 

Comissão Central; 

c) Elaborar anualmente o projecto do plano orçamen-
tal da C V M em consulta com o tesoureiro e fis-
calizar a aplicação dos orçamentos adoptados; 

D i r ig i r o trabalha do Secretariado Central. 

3 As demais atribuições e competências serão as que 
constarem no Regulamento Geral Interno 

SECÇÃO II 

Das delegacoes locals 

ARTIgO 26. 

A nível da província e por decisão da Comissão Central, 
E C V M organiza-se em delegações provinciais, com sede na 
capital da província e integram os seguintes órgãos 

a) Assembleia Provincial; 
b) Comissão Provincial 

Artigo 27 

A Assembleia Provincial é assim constituída: 

a) Pelos membros da Comissão Provincial; 
6) Pelos presidentes de cada uma das delegações lo-

cais; 
c) Pelos representantes eleitos das delegações locais, 

da respectiva província, em número respecuva-
mente proporcional ao total de membros activos 
das mesmas e de acordo com o disposto no Re-
gulamento Geral Interno; 

d) Pelos representantes, de direcções provinciais, re-
presentantes provinciais das Organizações De-
mocráticas de Massas e Sâcio-Profissionais. 

Artigo 28 

A Comissão Provincial é constituída por 

o) Presidente da Delegação Provincial; 
b) Vice-presidente, 
c) U m tesoureiro; 
d) Onze membros eleitos pela Assembleia Provincial 

de entre os seus membros 

Artigo 29 

1 Com vista a assegurar que as actividades da C V M se 
estendam a todo o território nacional, a Comissão Central 
criará delegações locais, ou autorizará as delegações pro-
vinciais a criá-las, delegando nelas responsabilidades na 
organização da C V M as Suas actividades na divisão admi-
nistrativa que cobrem. 

2. As delegações distritais ou de localidade integram os 
seguintes órgãos. 

a) Assembleia Distr i tal ou de Localidade, 
b) Comissão Distr i tal ou de Localidade. 

ARTIgO 30 

Designar-se-á por Assembleia Distr i tal ou Assembleia de 
Localidade conforme exerça a sua actividade ao nível do 
distrito ou de localidade. Tem a seguinte composição: 

á) Os membros da Comissão Distr i ta l ou de Locali-
dade respectiva; 

b) Os representantes eleitos das delegações locais da 
área de que fazem parte, em número proporcio-
nal ao total de membros activos das mesmas 
e de acordo com o disposto sobre este assunto 
tio Regulamento Geral Interno, 



c) Representantes de cada uma das seguintes estru-
turas-

— Direcções ou delegações, representações 
distritais das Organizações Democráti-
cas de Massas ou Sócio Profissionais 

ARTIGO 31 

Designar-se-á por Comissão Distrital ou Comissão de 
Localidade, conforme exerça a sua actividade ao nível de 
distrito ou localidade Tem a seguinte composição 

a) Um presidente da delegação, 
b) Um secretário, 
c) Três membros eleitos pela assembleia local, de 

entre os seus membros 

ARTIgO 32 

As competências, relações e normas do funcionamento 
fas delegações são definidos no Regulamento Gerai interno 
la CVM 

C A P Í T U L O V 

Dos fundos 
ARTIGO 3 3 

1 Os fundos da CVM provêm 

a) Das contribuições dos sócios, 
b) Das actividades promovidas pela CVM, 
c) Das doações, legados e outras contribuições de 

entidades nacionais ou estrangeiras, 
d) Dos rendimentos de bens próprios. 

2 A CVM pode adquirir, administrar e alienar por qual-
quer título, os bens e direitos que constituem os seus fundos 
para a realização dos fins que persegue 

ARTIGO 34 

1 Por decisão da Comissão Central, será criada a Comis-
são de Finanças para emitir parecer sobre todas as questões 
de natureza financeira 
2 A Comissão de Finanças e constituída pelos membros 

designados pela Comissão Central, sendo um deles o tesou-
reiro. 

ARTIGO 35 

1. Compete à Comissão de Finanças 

a) Controlar a execução e as contas do exercício, 
b) Apreciar o relatório de finanças 

2 As demais atribuições e competências serão as que 
constarem no Regulamento Geral Interno 

ARTIgO 36 

1. O exercicio financeiro começa em 1 de Janeiro e ter-
mina em 31 de Dezembro de cada ano 

2 As contas de cada exercício findo são objecto 

a) De um relatório pelo tesoureiro para aprovação 
pela Comissão Central, 

b) Da verificação e análise por peritos contabilísticos 

C A P I T U L O V I 

Relações internacionais 
ARTIgO 3 7 

1. A CVM cria e desenvolve laços de solidariedade com 
todos os membros do Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha, nomeadamente as Sociedades Nacionais e os Or-
ganismos Internacionais da Cruz Vermelha 

2 A CVM participa na medida das suas possibilidades, 
nas acções internacionais da Cruz Vermelha 

3 A CVM solicitará o seu reconhecimento ao Comité 
Internacional da Cruz Vermelha e logo que estejam reuni 
das condições necessárias proporá a sua adesão à Liga das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

C A P I T U L O V I I 

Disposições finais 
ARTIGO 3 8 

1 As alterações aos presentes Estatutos serão validas 
quando adoptadas em Assembleia Geral por uma maioria 
de dois terços dos membros presentes e votantes e sob 
proposta da Comissão Central ou de um terço do número 
de sócios 

2 As propostas de alterações aos presentes Estatutos de-
vem ser comunicadas à Liga e ao Comité Internacional da 
Cruz Vermelha, de acordo com o artigo 7, alínea d), da 
Constituição da Liga e com a Resolução VI , adoptada 
pela X X I I Conferência Internacional da Cruz Vermelha 
(Teerão, 1973) 

ARTIGO 39 

A CVM dissolve-se por decisão da Assembleia Geral 
expressamente convocada para o efeito e aprovada por uma 
maioria de dois terços dos membros presentes e votantes 






