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A V I S O 

A matéria a publicar no «Boletim da Repú-
blica» deve ser remetida em cópia devidamente 
autenticada, uma por cada assunto, donde 
conste, além das indicações necessárias para 
esse efeito, o averbamento seguinte, assinado 
e autenticado: Para publicação no «Boletim 
da República». 

S U M Á R I O 
Assembleia da República: 

Resolução n.° 6/2000: 

Aprova o Programa de Actividades da Assembleia da 
República para o ano 2000. 

Resolução n.° 7/2000: 
Aprova o Orçamento de Funcionamento e Investimento 

da Assembleia da República para o ano 2000. 
Resolução n.° 8/2000: 

Concernete à participação de todos os moçambicanos, 
das instituições públicas e privadas, sociais, huma-
nitárias e religiosas no salvamento das vítimas das 
calamidades naturais. 

Resolução n.° 9/2000: 
Elege representantes da Assembleia da República junto 

da União Inter - Parlamentar. 
Resolução n.° 10/2000: 

Elege representantes da Assembleia da República junto 
da Assembleia Paritária ACP - UE. 

Resolução n.° 11/2000: 
Elege representantes da Assembleia da República junto 

da Associação Parlamentar da Commonwealth 
Resolução n.° 12/2000: 

Elege representantes da Assembleia da República junto 
da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da 
SADC. 

Resolução n.° 13/2000: 
Elege o membro da Comissão Permanente da Assembleia da 

República o Senhor Deputado Luciano André de Castro, 
em substituição da Senhora Deputada Margarida Adamugy 
Talapa. 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Resolução n.° e/2000 
de 3 de Maio 

A Assembleia da República, ao abrigo do disposto 
no n.° 1 do artigo 135 da Constituição, conjugado com 
alínea e) do artigo 37 da Lei n.° 2 /95 , de 8 de Maio, 
Regimento da Assembleia da República, determina: 

Único. E aprovado o Programa de Actividades da 
Assembleia da República para o ano 2000, o qual faz 
parte integrante da presente Resolução. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Programa de Actividades da Assembleia da República para 2000 

A Assembleia da República, no exercício das suas fun-
ções como o mais alto órgão legislativo na sua V Legis-
latura, tem como pano de fundo a definição de normas 
que regem o funcionamento do Estado e a vida econó-
mica e social através de leis e deliberações de carácter 
genérico, que permitem o desenvolvimento harmonioso 
dos cidadãos independentemente da sua cor, raça, religião 
grau de instrução, posição social, bem como a sua filia-
ção partidária. 

Para isso, à Comissão Permanente da Assembleia da 
República como direcção da Assembleia compete - lhe 
garantir a eficácia do funcionamento da instituição e criar 
condições para a definição de medidas que estão em 



conformidade com os objectivos de aprofundamento e 
consolidação da democracia, a preservação da paz, da 
unidade nacional, bem como o ambiente de reconciliação. 

Com o início da V Legislatura, mostra - se necessário 
reorganizar os órgãos da Assembleia da República par-
tindo das experiências acumuladas ao longo da IV Legis-
latura, dando deste modo uma nova dinâmica à insti-
tuição na realização das suas tarefas. 

Assim, para o ano 2000, a Assembleia da República 
e todos os seus órgãos propõem - se a realizar o seguinte: 

I. No quadro da actividade Legislativa da Assembleia 
da República e desenvolvimento parlamentar 

1. Elaborar, com envolvimento de todos os órgãos da 
Assembleia da República, o programa legislativo para a 
V Legislatura. 

2. Assegurar a continuação dos trabalhos da Comissão 
ad-hoc para a Revisão do Regimento da Assembleia da 
República e do Estatuto do Deputado e Reestruturação 
do Secretariado. 

3. Criar um Grupo de Trabalho para assegurar e 
garantir a aplicação das recomendações resultantes da 
Reunião dos Presidentes e Directores dos Secretariados 
das Assembleias Provinciais. 

II. No âmbito do envolvimento da sociedade civil 
nas actividades da Assembleia da República. 

1. Promover a assistência de estudantes nas sessões 
plenárias da Assembleia da República. 

2. Promover a realização de jornadas parlamentares 
relativas aos assuntos de género, pessoas portadoras de 
deficiência, jovens, acesso ao mercado de trabalho e outros. 

3. Promover sessões designadas «Parlamento para a 
Criança». 

III. No âmbito do reforço institucional o modernização 
dos serviços do Secretariado - Geral da Assembleia da 
República. 

1. Assegurar a conclusão das obras de ampliação e 
modernização das actuais instalações da Assembleia da 
República, bem como as de edificação da Biblioteca e 
Centro de Reprografia e assegurar a sua correcta conser-
vação e manutenção. 

2. Prosseguir acções para o reforço e diversificação de 
monografias que permitam ao Deputado e órgãos da 
Assembleia da República disporem de um leque variado 
e profícuo de obras para a sua consulta durante os seus 
trabalhos. 

3. Garantir a aquisição de equipamentos, mobiliário 
e outros meios para capacitar os serviços do Secretariado -
Geral da Assembleia da República por forma a responder 

com eficiência às demandas da Assembleia da República, 
bem como dos seus órgãos. 

4. Envidar esforços conducentes à aquisição de equi-
pamento apropriado para o Centro de Reprografia, que 
garanta a reprodução célere e atempada das proposições 
submetidas à deliberação da Assembleia da República. 

5. Assegurar a implementação do novo Estatuto Orgâ-
nico do Secretariado - Geral da Assembleia da República, 
bem como proceder a estruturação dos serviços de apodo 
técnico aos deputados nas províncias. 

6. Assegurar a formação continuada técnico - profissional 
e académica dos funcionários do Secretariado - Geral da 
Assembleia da República, para lhes munir de conheci-
mentos que lhes permitem o domínio das novas técnicas 
de procedimento legislativo. 

7. Garantir a integração dos funcionários do Secreta-
riado-Geral da Assembleia da República nas missões dos 
deputados que se desloquem ao estrangeiro ou a nível 
interno. 

8. Melhorar progressivamente as condições de funcio-
namento das comissões de trabalho através do reforço 
do pessoal de apoio técnico, assim como em base material 
de trabalho. 

9. Criar progressivamente condições para que as ban-
cadas, membros da Comissão Permanente, membros das 
comissões especializadas disponham de instalações de 
trabalho próprias. 

IV. No contexto da cooperação internacional: 

A. Participação em organizações internacionais: 
1. Assegurar o pagamento das quotas devidas às orga-

nizações internacionais de que a Assembleia da República 
é membro nomeadamente: 

a) UIP (União Inter - Parlamentar); 
b) Fórum dos Parlamentos da SADC; 
c) Associação Parlamentar da Commonwealth. 

2. Garantir a participação das suas delegações nas 
Conferências/Fora programados, a saber: 

a) Fórum Parlamentar da SADC; 
b) Fórum dos Parlamentares de Língua Portuguesa; 
c) UPA (União dos Parlamentos Africanos); 
d) UIP; 
e) Associação Parlamentar da Commonwealth; 
f) ACP - UE (Associação Parlamentar para África, 

Caraíbas e Pacífico - União Europeia); 
g) União Parlamentar dos membros da organização 

da conferência Islâmica. 

3. Assegurar meios necessários para a participação da 
Assembleia da República no «Jubileu 2000», a ter lugar 
em Roma. 

B. Ratificação de Protocolos e sue implemen-
tação: 

1. Assegurar que os Protocolos e Tratados objecto de 
deliberação e aprovação nas Conferências/Fora em que 
a Assembleia da República faz parte, tenham tratamento 
devido a nível interno. 

2. Para o efeito, criar mecanismos de vinculação entre 
a Assembleia da República e o Governo, bem como um 
Grupo de Trabalho cuja missão específica incidirá no 
controlo da implementação dos Protocolos ratificados 
pela Assembleia da República. 

C. Cooperação com organismos internacionais 
no quadro do reforço das instituições 

democráticas: 

1. Prosseguir com acções que visam o estreitamento ao 
nível bilateral e multilateral de relações de amizade e de 
cooperação no domínio parlamentar com outros países. 

2. Garantir a implementação dos acordos e protocolos 
de cooperação, bem como de ajuda celebrados, visando a 
aquisição de material, equipamento, assim como a for-
mação técnico - profissional e académica dos funcionários 
do Secretariado - Geral da Assembleia da República. 

3. Realizar seminários para a formação dos deputados 
da Assembleia da República a nível interno e externo. 

4. Procurar a assistência técnica na elaboração dos 
projectos de lei. 



5. Assegurar a execução dos Projectos já definidos com: 

a) A República Popular da China: 
- A conclusão da reabilitação das actuais ins-

talações da Assembleia da República. 

b) A Danida 
I. A conclusão da reabilitação e moderniza-

ção da Sala do Plenário; 
II. A conclusão do edifício para o futuro 

Centro de Documentação e Informação, 
Biblioteca e Centro de Reprografia da 
Assembleia da República, bem como a 
aquisição de equipamento reprográfico; 

III. A aquisição de livros para a Biblioteca; 
IV. A informatização do Centro de Documen-

tação, Informação e Biblioteca; 
V. A aquisição de equipamento para o sistema 

de votarão electrónica para a sala de 
sessões plenárias. 

c) A SUNY - USAID 
I. Prosseguir com a formação académica e 

técnico - profissional dos funcionários do 
Secretariado - Geral da Assembleia da 
República; 

II. A realização de seminários para a forma-
ção dos deputados da Assembleia da 
República; 

III. O apoio em material ao Gabinete Técnico 
da Assembleia da República; 

IV. O apoio em material ao Centro de Docu-
mentação e Informação e a moderniza-
zação dos serviços legislativos; 

V. O apoio em material ao Departamento 
Legislativo para a modernização dos 
serviços legislativos, bem como a pro-
dução do Boletim de Acompanhamento 
do Processo Legislativo Interno 
(BAPLI); 

VI. Assegurar a continuação da publicação do 
Boletim Informativo e panfleto da 
Assembleia da República feito pela 
Secção de Imprensa da Assembleia da 
República; 

VII. A prestação da assistência técnica às 
comissões de trabalho da Assembleia 
da República e bancadas parlamentares. 

d) A AWEPA: 
I. A formação técnico - profissional e estágios 

dos funcionários do Secretariado - Geral 
da Assembleia da República a nível 
interno e externo; 

II. A realização de seminários para a formação 
dos deputados da Assembleia da Repú-
blica a nível interno e externo; 

III. A garantia de aquisição de material e equi-
pamento informático para o Secretariado -
Geral da Assembleia da República. 

e) O PNUD: 
I. O apoio financeiro no trabalho das 

Bancadas Parlamentares junto do elei-
torado; 

II. A realização de cursos especializados 
para as Comissões de Trabalho; 

III. A aquisição de equipamento informático 
e de escritório a ser instalado junto 
dos serviços de apoio técnico aos 
deputados nas províncias, para apoiar 
os deputados da Assembleia da Repú-
blica nos respectivos círculos eleitorais; 

IV. A informatização dos serviços da Assem-
bleia da República e modernização 
do Secretariado - Geral, apoiando a im-
plementação do novo Estatuto Orgâ-
nico; 

V. A formação técnico - profissional e acadé-
mica dos funcionários do Secretariado -
Geral da Assembleia da República a 
nível interno e externo; 

VI. O fornecimento de equipamento infor-
mático às bancadas parlamentares; 

VII. Apoiar a instalação duma sala de infor-
mática na Assembleia da República; 

VIII. O apetrechamento em equipamento infor-
mático e mobiliário para os gabinetes 
dos membros da Comissão Permanente 
do Presidente e Vice - Presidentes da 
Assembleia da República. 

f ) A UNOPS: 

I. Apoio às Comissões de Trabalho através de: 
1. Assistência técnica na elaboração 

e revisão de projectos de lei; 
2. Troca de experiências com parla-

mentares italianos; 
3. Realização de seminários de ava-

liação das experiências de des-
centralização e poder local; 

4. Organização de seminários versan-
do temas sobre o género, meio 
ambiente, droga, prostituição 
infantil e desenvolvimento social; 

5. Recolha de dados sobre as preocu-
pações do eleitorado relativas a 
problemas de Administração Pú-
blica, desenvolvimento humano, 
Lei de terras e Poder Local. 

II. Garantir a participação da Assembleia da 
República no «Jubileu 2000»; 

III. Financiar as obras de beneficiação das insta-
lações, aquisição do mobiliário e equipa-
mento, pagamento dos custos dos tele-
fones, Fax's, E-mail e Internet dos 
Secretariados das Assembleias Provin-
ciais de Maputo, Sofala e Manica; 

IV. Apoio à criação do Fórum Parlamentar da 
Mulher: 

1. Fornecimento de mobiliário, equi-
pamento e consumíveis para o 
Gabinete do Fórum; 

2. Instalação de E-mail, Internet e 
pagamento dos custos de utili-
zação; 

3. Troca de experiência com mulheres 
parlamentares da Itália; 

4. Investigação sobre as leis vigentes 
e discriminatórias da igualdade 
entre a mulher e o homem; 



5. Realização de seminários sobre o 
género, direitos humanos e outros 
assuntos relevantes; 

6. Formação em técnicas legislativas 
e sobre o estatuto legal face à lei 
moçambicana e sobre convenções 
internacionais. 

Maputo, Maio de 2000. 

Resolução n.° 7/2000 
do 3 de Maio 

A Assembleia da República, ao abrigo do disposto no 
artigo 35 da Constituição conjugado com a alínea r) do 
artigo 37 do Regimento, determina: 

ARTIGO 1 

É aprovado o Orçamento de Funcionamento e Investi-
mento da Assembleia da República para o ano 2000, 
incluso no anexo único, no montante de 94 631,275 mil 
contos. 

ARTIGO 2 

1. O orçamento de funcionamento, de 87 031,275 mil 
contos, é assim distribuído: 

a) Despesas com o pessoal 61 252,775 
b) Bens e serviços 25 778,5 

2. É fixado em 7 600,0 mil contos o montante do 
Orçamento de Investimento da Assembleia da República, 
para as seguintes acções: 

a) Reabilitação de Edifícios 990,0 
b) Sistema de Segurança 510,0 
c) Sistema de Comunicação e Votação Elec-

trónica 1500,0 
d) Apetrechamento 4 600,0 

ARTIGO 3 

1. O valor anual do salário dos deputados é de 
38 508,9 mil contos. 

2. Os deputados por função vencem mensalmente: 
i) Vice - Presidente 16 675 000,00 MT 
ii) Chefe de Bancada 16 675 000,00 MT 

iii) Membro da CPAR 16 100 000,00 MT 
iv) Vice - Chefe de Bancada 16 100 000,00 MT 
v) Presidente de Comissão 15 525 000,00 MT 
vi) Relator de Bancada 15 525 000,00 MT 

vii) Relator de Comissão 14 950 000,00 MT 
viii) Membro de Comissão 13 800 000,00 MT 
ix) Deputado 11 500 000,00 MT 

3. O valor anual do salário para os membros integran-
tes das Comissões Ad-Hoc e Comissões de Inquérito é de 
747,5 mil contos. 

4. Os membros das Comissões Ad-hoc ou de Inquérito 
vencem mensalmente: 

i) Presidente de Comissão 4 025 000,00 MT 
ii) Relator de Comissão 3 450 000,00 MT 
iii) Membro 2 300 000,00 MT 

5. Quando os membros das Comissões Ad-hoc ou de 
Inquérito, exercem os seus mandatos por menos de um 
mês a sua remuneração é equivalente ao número de dias 
de exercício. Artigo 4 

1. O valor anual das ajudas de custo para as desloca-
ções dentro do país em missão da Assembleia da Repú-
blica para os deputados é de 544,0 mil contos. 

2. Para ajudas de custo, por função e por dia, é esta-
belecido o valor de: 

i) Vice - Presidente 1 350 000,00 MT 
ii) Chefe de Bancada 1 350 000,00 MT 
iii) Vice - Chefe de Bancada 1 250 000,00 MT 
iv) Membro da CPAR 1 250 000,00 MT 
v) Relator de Bancada 1 150 000,00 MT 

vi) Presidente de Comissão 1 150 000,00 MT 
vii) Relator de Comissão 1 050 000,00 MT 

viii) Membro de Comissão 950 000,00 MT 
ix) Deputado 850 000,00 MT 

3. São fixados os valores para subsídio de lanche e 
transporte, para os 90 dias de sessões ordinárias do Ple-
nário, segundo os seguintes critérios: 

a) Para os deputados residentes nos Municípios de 
Maputo e da Matola o valor de 130 000,00 MT, 
por dia; 

b) Para os deputados não residentes nos Municípios de 
Maputo e da Matola o valor de 260 000,00 MT, 
por dia. 

4. São fixados os valores para subsídios de lanche e 
transporte, durante as sessões das Comissões que decor-
rem fora do período das sessões do Plenário, segundo os 
seguintes critérios: 

a) Para os membros das Comissões residentes nos 
Municípios de Maputo e da Matola o valor de 
130 000,00 MT, por dia; 

b) Para os membros das Comissões não residentes 
nos Municípios de Maputo e da Matola o valor 
de 730 000,00 MT por dia. 

5. É fixado o valor anual de 4 820,4 mil contos para 
subsídio de lanche e transporte distribuído da seguinte 
forma: 

a) Para os 86 deputados residentes nos Municípios de 
Maputo e da Matola o valor de 1 006,2 mil 
contos; 

b) Para os 163 deputados não residentes nos Muni-
cípios de Maputo e da Matola o valor de 
3 814,2 mil contos. 

6. O subsídio mencionado no n,° 3 é pago quin-
zenalmente. 

ARTIGO 5 

1. O subsídio de lanche e transporte fixado no n.° 3 
do artigo 4 é pago aos deputados não residentes nos 
Municípios de Maputo e da Matola, a contar da data 



em que devem chegai a cidade de Maputo, sendo esse 
dia o mais próximo possível dos 7 dias anteriores ao 
início da sessão do Plenário, bem como até ao máximo 
de 3 dias depois da sessão do Plenário, de acordo com 
a frequência dos transportes. Este também é pago aos 
deputados residentes nos Municípios de Maputo e da 
Matola só os 7 dias anteriores ao início da sessão do 
Plenário. 

2. Ê fixado o valor de 847,6 mil contos para o paga-
mento dos deputados não residentes nos Municípios de 
Maputo e da Matola e o valor de 156,52 mil contos para 
os deputados residentes nos Municípios de Maputo e da 
Matola, totalizando 1 004,12 mil contos. 

ARTIGO 6 

Para o trabalho no Círculo Eleitoral é fixado: 
a) Subsídio diário para alojamento, alimentação e 

transporte o valor de 720 000,00 MT, para um 
período de 35 dias, para os deputados e que 
perfaz o valor de 6 274,8 mil contos; 

b) Para os deputados residentes fora do seu Circulo 
Eleitoral, recebem o valor de 260 000,00 MT, 
por dia, adicionalmente, por período de 35 dias 
e que perfaz o valor de 782,6 mil contos. 

ARTIGO 7 

1. Em caso de substituição temporária a Assembleia 
da República desconta ao deputado substituído, no mês 
seguinte, o valor da remuneração paga ao suplente. 

2. Para os valores da compensação do suplente deve - se 
aplicar a seguinte fórmula: 

(Remuneração mensal x n. o Dias de Substituição ) 
D mês + Subsídio. X Dias efectivos 

3. Quando a substituição resulte do disposto no n.° 2 
do artigo 28 do Estatuto do Deputado, a compensação 
relativa à remuneração é suportada pela Assembleia da 
República. 

ARTIGO 8 

1. É fixado o valor de 5 600,0 mil contos, para as 
Comissões especializadas incluindo a Ad-hoc. 

2. As Comissões devem acompanhar a execução do 
valor que lhes for atribuído através de balancetes quadri-
mestrais a serem elaborados pelo Departamento Finan-
ceiro e apresentados aos Presidentes das Comissões. 

ARTIGO 9 

A elaboração do Orçamento da Assembleia da Repú-
blica do ano 2001 deve iniciar logo após a análise do 
Relatório da Execução do Orçamento do ano de 1999, e 
da execução do I Semestre de 2000. 

ARTIGO 10 

São revogadas todas as disposições, que contrariem a 
presente Resolução. 

ARTIGO 11 

A presente Resolução entra em vigor a partir do dia 
1 de Janeiro de 2000, com excepção dos n.os 2, 3 e 4 
do artigo 4 que só produzem efeitos a partir de 1 
de Junho de 2000. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Anexo único 
Tabela de Despesas/2000 

N.o de 
Ordem Designação Montante 

em Meticais 

1 Despesas correntes 87 031 275 000,00 
11 Despesas cam o pessoal 61 094 475 000,00 111 Sal árias e remunerações 5 281 600 000,00 

11101 Vencimento base do pessoal do 
quadro 2 724 080 000,00 

111002 Vencimento base do pessoal fora 
do quadro 2 003 350 000,00 

111003 Remuneração da pessoal estran-
geiro 

111004 Remuneração do pessoal aguar-
dando aposentação 

111005 Salário e remunerações do pessoal 
militar 111006 Gratificação de chefia 25 250 000,00 

111007 Outras remunerações certas . . . 221 800 000,00 
111008 Remunerações extraordinárias 188 280 000,00 
111099 Outras remunerações 118 840 000,00 

Subtotal 5 281 600 000,00 

112 Outras despesas 112001 Ajudas de custo dentro do país . . 1 000 000 000,00 
112002 Ajuda de custo no exterior 1 300 000 000,00 112005 Representações 650 195 000,00 
112006 Subsídio de combustível e Manu-

tenção de viaturas . 48 000 000,00 112008 
Subsídio de funeral 32 360 000,00 

112099 Outras despesas 52 782 320 000,00 
Subtotal 55 812 875 000,00 

12 Bens e serviço 
121 

Bens ................................................. 
121001 Combustível e lubrificantes 1 058 830 000,00 121002 Manutenção e reparação de imóveis 642 000 000,00 
121003 Manutenção e reparação de equ-

pamentos 1 080 000 000,00 
121005 Material não duradouro de escri-

tório 540 000 000,00 
121006 Material duradoura de escritório 766 170 000,00 
121007 Fardamento e calçado 500 000 000,00 121008 Outros bens não duradouras 450 000 000,00 
121099 Outros bens duradouros 263 000 000,00 

Subtotal 5 300 000 000,00 

122 Serviços 122001 Comunicações 640 000 000,00 122002 Passagens dentro do país 4 717 000 000,00 
122003 Passagens fora do País 2 107 000 000,00 
122004 Renda de Instalações 400 000 000,00 
122006 Manutenção e Reparação de Equi-

pamento 670 000 000,00 
122007 Transporte e carga 460500 000,00 
122008 Seguros 612 000 000,00 
122009 Representação 342 000 000,00 
122010 Consultorias e Assistência Técnica 

Residente . . . 140 000 000 00 
122012 Água e Electricidade . 1 340 000 000,00 
122099 Outros Serviços 7400 000 000,00 

Subtotal . . . 18 828 500 000,00 
144 Exterior 1 200 000 000,00 

144002 Organismos Internacionais Secto-
riais . . . . 1 200 000 000,00 

17 Exercícios Findos 
158 300 000,00 170001 Salaries e Remunerações 158 300 000,00 

170002 
Bens ....................................................... 

450 000 000,00 170003 Outras despesas com o pessoal .... 450 000 000,00 
170004 Serviços 87 031 275 000,00 

Total global . 



Distribuição de Verbas Pelas Comissões 
Código 122099 

N.° de 
Ordem Designação Montante 

em Meticais 

1 Comissão Permanente 2 5 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

2 Comissão de Defesa e Ordem Pú-
blica 2 5 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

3 Comissão de Assuntos Socials do 
Género e Ambienta's 9 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

4 Comissão de Relações Internado-
nais 2 5 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

5 Comissão de Agricultura, Desen-
volvimento Rural Administração 
Pública e Poder tocai 2 5 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

6 Comissão de Plano e Orçamento ... 3 4 8 0 0 0 000,00 
7 Comissão de Actividades Econó-

mica e Serviços 2 5 8 0 0 0 0 0 0 , 0 0 
8 Comissão de Assuntos Jurídicos 

Direitos Humanos e de Lega-
lidade 7 8 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

9 Comissão de Revisão do Regimento 7 8 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

Total 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 , 0 0 

Orçamento de Investimento 

N.o de 
Ordem Designação Montante 

em Meticais 

1 Reabilitação de Edifícios 990 000 000,00 
2 Sistemas de Segurança 510 000 000.00 
3 Sistemas de Comunicação e Vota-

ção Electrónica 1 500 000 000,00 
4 Apetrechamento 4 600 000 000,00 

Total 7 600 000 000,00 

Resolução 8/2000 
de 3 de Maio 

A Assembleia da República, na sua II Sessão Ordinária 
vivendo e sentindo com intensidade a situação dramática 
provocada pelas intensas chuvas caídas na região, debru-
çou-se sobre a informação do estado das vítimas atingidas 
pelas cheias nas Províncias de Manica, Sofala, Inhambane, 
Gaza, Maputo e Cidade de Maputo e, ainda, sobre danos 
provocados pela depressão tropical Eline e as chuvas 
torrenciais que se têm seguido desde então. 

Neste sentido, requereu ao Governo, uma informação 
geral e as indicações das consequências gravíssimas que 
se traduzem em centenas de mortes, destruição de infra -
estruturas económicas e sociais, perda de bens patri-

moniais de centenas de milhares de cidadãos que perfazem 
cerca de dois milhões de moçambicanos atingidos. 

O plenário notou que desde o primeiro instante do 
alarme, o Governo reagiu com rapidez e eficiência e 
desenvolveu - se uma forte cadeia de solidariedade em que 
para além das instituições públicas, a sociedade civil, 
nomeadamente, as organizações sociais, as confissões teli-
giosas, as instituições privadas desenvolveram sinergias 
para fazer face a tão trágica e catastrófica calamidade de 
que não há memória em Moçambique. 

O plenário registou ainda a solidariedade internacional, 
que embora tímida inicialmente, foi ganhando ímpeto à 
medida que os diversos órgãos de comunicação social, 
nacionais e estrangeiros, foram levando ao mundo a men-
sagem e o alerta sobre a extrema gravidade da situação 
em que centenas de milhares de moçambicanos se encon-
travam e, o apelo do Governo ao apoio de emergência 

dirigida a todos os quadrantes da sociedade, de organiza-
ções sociais e económicas, de confissões religiosas, de 
organizações humanitárias assim como aos governos, orga-
nismos internacionais e sociedade em geral. 

Verifica - se hoje que esta calamidade atingiu também 
as Províncias de Tete, Nampula e Cabo Delgado com 
repercussões negativas para todo o país, havendo impe-
riosa necessidade de participação dos deputados da Assem-
bleia da República no controlo e fiscalização dos traba-
lhos de reabilitação das zonas devastadas, 

A Assembleia da República observou um minuto de 
silêncio em memória de todos os cidadãos que pereceram 
nas cheias que ainda assolam o país, ao mesmo tempo 
que exortava a todos os seus membros a redobrarem 
esforços no apoio às vítimas das maiores cheias registadas 
no país. 

Assim, nos termos do n.° 2 da alínea g) do artigo 135 
da Constituição, a Assembleia da República determina: 

ARTIGO 1 

Rende homenagem aos que pereceram na missão de 
salvar vidas. 

ARTIGO 2 

Saúda e enaltece o profundo sentido patriótico de todos 
os moçambicanos, das instituições públicas e privadas, 
sociais, humanitárias e religiosas, que desde o primeiro 
instante do alerta das cheias, desenvolveram um amplo 
movimento de solidariedade, participando, até com meios 
rudimentares, no resgate e no apoio das populações iso-
ladas e ameaçadas pelo imenso caudal das águas, evitan-
do-se, deste modo, maiores perdas de vidas humanas. 

ARTIGO 3 

Saúda a solidariedade dos povos e governos dos Estados 
membros da SADC, que prontamente responderam ao 
apelo de Moçambique e com os meios ao seu alcance 
prestaram uma inestimável ajuda ao Governo nas múlti-
plas operações de salvamento e socorro às vítimas. 

ARTIGO 4 

Congratula - se com o amplo movimento de solidariedade 
internacional que se desencadeou em torno da gravosa 
situação em que centenas e milhares de moçambicanos 
se encontram votados e, em consequência, saúda o envol-
vimento das Nações Unidas, da OUA, da União Europeia, 
dos Estados membros da Conferência Islâmica, dos gover-
nos, organizações não - governamentais, SADC, Timor - Leste, 
artistas, desportistas e homens de boa vontade em todo 
o mundo, que algo minimizou consequências mais catas-
tróficas. 

ARTIGO 5 

Destaca e elogia o papel desenvolvido pelos diversos 
órgãos de comunicação social, nacionais e estrangeiros, que 
levaram ao mundo o alerta e a consciência do drama 
humanitário que enluta o povo moçambicano e o apelo 
à ajuda de emergência. 

ARTIGO 6 

Condena severamente os desvios, furtos e roubos dos 
produtos doados às vítimas das calamidades naturais 
levados a cabo por pessoas envolvidas no processo de 
distribuição. 



ARTIGO 7 

Recomenda o Governo que: 
a) Redobre esforços na monitorização da situação 

provocada pelas calamidades; 
b) Preste atenção aos problemas de saúde que serão 

criados pelas enchentes, mobilizando todos os 
recursos com vista a minimizar os efeitos das 
epidemias; 

c) Estabeleça programas com vista ao reassenta-
mento das populações atingidas pelas cala-
midades naturais; 

d) Intensifique a acção diplomática visando a 
obtenção de mais recursos para aliviar a dor 
e o sofrimento das populações vítimas das 
inundações, devendo propor às Nações Unidas 
a realização, com a maior brevidade possível, 
de uma conferência internacional sobre ajuda 
à reabilitação de Moçambique; 

e) Desenvolva mecanismos mais eficazes de preven-
ção e combate às calamidades naturais; 

j) Crie capacidades que permitam ao Instituto de 
Gestão das Calamidades Naturais e outras ins-
tuições com vocação para intervirem em situa-
ção de emergência, de modo a poderem actuar 
com eficácia e prontidão em caso de eclosão 
de desastres naturais. 

ARTIGO 8 

Mandata a Comissão dos Assuntos Sociais, do Género 
e Ambientais para: 

a) Acompanhar e fiscalizar toda a actividade do 
Governo relativa ao apoio e desenvolvimento 
de programas de reassentamento das populações 
vítimas das calamidades naturais; 

b) Acompanhar e encorajar a actividade das orga-
nizações humanitárias e demais organizações a 
operarem no âmbito do apoio à emergência; 

c) Prestar uma informação ao Plenário, sempre que 
este estiver reunido, sobre a situação decor-
rente das calamidades naturais; 

d) Estudar e propor em colaboração com o Governo 
e outras comissões de trabalho da Assembleia 
da República, medidas legais para adoptar o 
Estado de meios jurídicos e financeiros para 
agir com eficiência e rapidez no socorro das 
vítimas e reabilitação da vida em casos de 
calamidades e emergências nacionais; 

e) Comunicar ao Ministério Público todas as acções 
que constituem infracção criminal que se veri-
ficar no desenvolvimento das funções referidas 
nas alíneas anteriores. 

ARTIGO 9 

Apela aos parlamentares de todo o mundo para procu-
rarem junto dos seus governos e instituições financeiras 
nacionais e internacionais formas de aumentarem signi-
ficativamente os meios financeiros e materiais, de modo 
a que o Governo de Moçambique possa minimizar o sofri-
mento das populações afectadas pelas calamidades e no 
esforço de restauração das infra - estruturas danificadas. 

ARTIGO 10 

Apela aos parlamentares para agirem de modo a que 
os governos e instituições credoras garantam de imediato 
o perdão total da dívida externa de Moçambique, de 

modo a permitir que os meios financeiros destinados ao 
pagamento da dívida sejam aplicados na reconstrução 
nacional. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Resolução n.° 9/2000 
de 3 de Maio 

Moçambique aderiu à União Inter - Parlamentar, uma 
agremiação dos parlamentos de todos os países constituí-
dos em Grupos Nacionais, através da Resolução n.° 4/78, 
de 22 de Abril. 

Havendo necessidade de eleger representantes da Repú-
blica de Moçambique à União Inter - Parlamentar, nos 
termos do disposto no n.° 1 do artigo 135 da Constituição, 
a Assembleia da República determina: 

Único. São eleitos representantes da Assembleia da 
República junto da União Inter - Parlamentar, os seguintes 
deputados: 

1. José Mateus Muária Katupha; 
2. Elvira Luís Mabunda; 
3. Luís Boavida Mudivela. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique- se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Resolução n.° 10/2000 
de 3 de Maio 

A República de Moçambique ratificou a Convenção de 
Lomé III, acordo multilateral de cooperação e desenvol-
vimento entre os países membros da União Europeia (UE) 
e os Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), através 
da Resolução n.° 11/85, de 30 de Novembro, e, conse-
quentemente, subscreveu a Convenção de Lomé IV em 
vigor. 

A Assembleia da República, através da Resolução 
n.° 2/97, de 30 de Abril, deliberou que a representação 
da República de Moçambique na Assembleia Paritária 
ACP - UE, deve ser feita por deputados da Assembleia 
da República. 

Havendo necessidade de eleger deputados para repre-
sentarem a República de Moçambique na ACP - UE, a 
Assembleia da República, ao abrigo do disposto no n.° 1 
do artigo 135 da Constituição, determina: 

Único. São eleitos representantes da Assembleia da 
República junto da Assembleia Paritária ACP - UE, os 
seguintes deputados: 

1. Ana Rita Geremias Sithole; 



2. Agostinho Ussene; 
3. David Aloni Selemane. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Resolução n.° 11/2000 
de 3 de Maio 

A Assembleia da República de Moçambique aderiu à 
Associação Parlamentar da Commonwealth através da 
Resolução n.° 5/97, de 11 de Novembro. 

Havendo necessidade de eleger deputados à Associação 
Parlamentar da Commonwealth, a Assembleia da Repú-
blica, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 135 da 
Constituição, determina: 

Único. São eleitos representantes da Assembleia da 
República junto da Associação Parlamentar da Common-
welth, os seguintes deputados: 

1. Arnaldo Valente Nhavoto; 
2. Francisca Domingos Tomás; 
3. Vicente Zacarias Ululu. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Resolução n.° 12/2000 
de 3 de Maio 

A Assembleia da República de Moçambique é membro 
do Fórum Parlamentar da SADC, cuja adesão foi forma-
lizada através da Resolução n.° 1/97, de 30 de Abril. 

Havendo necessidade de eleger deputados à Assembleia 
Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, a Assembleia 

da República, ao abrigo do preceituado no n.° 1 do 
artigo 135 da Constituição, conjugado com o n.° 3 do 
artigo 6 da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC, 
determina: 

Único. São eleitos representantes da Assembleia da 
República junto da Assembleia Plenária de Fórum Parla-
mentar da SADC, os seguintes deputados: 

1. Mariano de Araújo Matsinha; 
2. Maria Matilde Lampião; 
3. Lutero Simango Chimbirombiro. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 3 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 

Resolução n.° 13/2000 
de 5 de Maio 

Tendo a Senhora Deputada Margarida Adamugy Talapa, 
Membro da Comissão Permanente da Assembleia da 
República, renunciado esta qualidade, por imperativo 
pessoal, a Assembleia da República, ao abrigo do dis-
posto na alínea a) do n.° 3 do artigo 135 da Constituição 
e nos termos do n.° 2 do artigo 36 da Lei n.° 1/95, de 
8 de Maio, determina: 

Artigo 1. É eleito membro da Comissão Permanente 
da Assembleia da República o Senhor Deputado Luciano 
André de Castro, em substituição da Senhora Deputada 
Margarida Adamugy Talapa. 

Art. 2. A presente Resolução produz efeitos a partir 
de 6 de Abril de 2000. 

Aprovada pela Assembleia da República, aos 5 de 
Maio de 2000. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Joaquim Mulémbwè. 


