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A V I S O 

A matéria a publicar no « B o l e t i m da R e p ú b l i c a » 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 A R I O 

Presidência da República: 
Despacho Presidencial n° 18/2004: 

Nomeia Graciett Ludmila Xavier, para o cargo de Procuradora-Geral 
Adjunta da República. 

Conselho de Ministros: 
Resolução n® 37/2004: 

Ratifica o Acordo de Crédito celebrado entre o Governo da 
República d e Moçambique e a Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA), no dia 15 de Abril de 2004, no montante 
de SDR 10 200 000 destinado ao Segundo Projecto Nacional 
de Desenvolvimento de Água. 

Ministério da Justiça: 
Diploma Ministerial n° 201/2004: 

Aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça. 

Ministério da Educação: 
Diploma Ministerial n° 202/2004: 

Introduz nos Institutos de Magistério Primário e no Instituto de 
Línguas o curso de formação de professores primários de Inglês 
de 10a classe + 2 anos. 

Diploma Ministerial n° 203/2004: 
Aprova o Regulamento Orgânico da Direcção de Construções e 

Equipamentos Escolares. 

Ministério dos Recursos Minerais e Energia: 

Despacho: 
Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) a proceder a 

recolha de dados geográficos de campo, por um período de 14 
meses, na área determinada pelas coordenadas geográficas 
constantes. 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural: 
Despacho: 

Delega no Director da Escola Técnica Profissional de Geodesia e 
Cartografia, competência para assinar contratos de professores 
em tempo parcial. 

Conselho Constitucional: 

Deliberação n° 27/CC/2004: 
Dá provimento ao Recurso interposto pelo Partido Palmo da 

Deliberação n° 74/2004, de 27 de Outubro, da Comissão Nacional 
de Eleições e anula a rejeição da lista do Partido Palmo pelo 
Círculo Eleitoral da Zambézia. 

Deliberação n° 28/CC/2004: 
Nega provimento ao recurso interposto pela Coligação Frente 

Alargada da Oposição (FAO) concernente à Deliberação n° 74/ 
/2004, de 27 de Outubro, da Comissão Nacional de Eleições. 

Deliberação n° 29/CC/2004: 
Nega provimento ao recurso interposto pelo Partido Trabalhista-PT 

da deliberação n° 74/2004, de 27 de Outubro. 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

Despacho Presidencial no 18/2004 

de 30 de Novembro 

N o uso das competências que me são confer idas pe lo n° 4 do 
artigo 176 da Constituição da República, nomeio Graciett Ludmila 
Xavier, para o cargo de Procuradora-Geral Adjunta da República. 

Publ ique-se. 

O Presidente da República, J O A Q U I M A L B E R T O C H I S S A N O . 

CONSELHO DE MINISTROS 

Resolução n° 37/2004 
de 30 de Novembro 

H a v e n d o necess idade d e dar cumpr imento às f o rma l idades 
previstas no Acordo d e Crédito celebrado entre o Governo d a 
R e p ú b l i c a de M o ç a m b i q u e e a A s s o c i a ç ã o I n t e r n a c i o n a l de 
Desenvo lv imen to ( IDA) , e a o abr igo da a línea f) do n ° 1 d o 
artigo 153 da Const i tuição da República, o Conselho de Ministros 
determina: 

Único. É rat i f icado o Acordo de Crédito celebrado entre o 
Governo da República de Moçambique e a Associação 
Internacional de Desenvolvimento (IDA), no dia 15 de 
Abril de 2004, no montante de SDR 10 200 000 destinado 
ao Segundo Projec to Nacional de Desenvolv imento de 
Água. 

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 13 de Julho de 2004. 

Publique-se. 

A Primeira-Ministra, Luísa Dias Diogo. 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Diploma Minister ial n° 201/2004 

de 30 de Novembro 

O artigo 5 do Decreto Presidencial n° 5/95, de 1 de Novembro, 
estabelece que o Ministro da Justiça publicará o Estatuto Orgânico 
do Ministério. 

Nestes termos, tendo sido a provado o Estatuto Orgânico d o 
Ministério da Justiça pelo Conselho Nacional da Função Pública, 
determino: 

Artigo 1. È publicado o Estatuto Orgânico do Ministério da 
Justiça que faz parte integrante do presente diploma ministerial. 

Art. 2. É revogado o Diploma Ministerial no 68/97, de 3 de 
Setembro. 

Maputo, 31 de Agosto de 2004. - O Ministro da Justiça, José 
Ibrahimo Abudo. _ _ _ _ _ 

Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça 
CAPÍTULO I 

Sistema Orgânico 

A R T I G O 1 

Áreas de act ividades 

O Ministério da Justiça compreende às seguintes áreas de 
actividade: 

a) Administração da Justiça no que se refere as competências 
privativas do Governo; 

b) Reforma legal; 
c) Assessoria jurídica ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro e ao Conselho de Ministros; 
d) Elaboração legislativa; 
e) Controlo da Legalidade; 
f) Patrocínio e assistência jurídica ao cidadão; 

g) Formação jurídica e judiciária; 
h) Serviços de registos e notariado; 

i) Serviços prisionais; 
j ) Articulação instituicional com os tribunais, Procuradoria 

Geral da República e a Ordem dos Advogados; 
k) Assuntos religiosos; 

l) Promoção e desenvolvimento dos direitos humanos. 

A R T I G O 2 

E s t r u t u r a s 
O Ministério da Justiça tem a seguinte estrutura: 

a) Direcção Nacional dos Registos e Notariado; 
b) Direcção Nacional dos Serviços Prisionais; 
c) Direcção Nacional dos Assuntos Religiosos; 
d) Inspecção-Geral; 
e) Direcção de Recursos Humanos; 

f) Direcção de Planificação e Cooperação Internacional; 
g) Gabinete de Estudos, Legislação e Assessoria; 

h) Departamento de Promoção e Desenvolvimento dos 
Direitos Humanos; 

i) Departamento de Administração e Finanças; 
j ) Gabinete do Ministro. 

A R T I G O 3 

Insti tuições subord inadas 

Constituem instituições subordinadas ao Ministro da Justiça: 

a) O Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ); 
b) O Cofre Geral dos Registos e Notariados (CGRN); 
c) O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ). 

Funções das estruturas: 

A R T I G O 4 

Direcção Nacional dos Registos e Nota r iado 

Constituem funções da Direcção Nacional dos Registos e 
Notariado: 

a) Realizar a direcção central das actividades dos serviços 
de Registo Civil, Registo Predial, Registo Comercial, 
Registo Automóvel, Registo de Nacionalidade e 
Registo das Pessoas Colectivas, bem como os Serviços 
de Notariado e de Identificação Criminal; 

b) Superintender na organização e funcionamento dos 
serviços identificados na alínea anterior; 

c) Proceder ao registo de partidos políticos devidamente 
reconhecidos; 

d) Proceder ao registo de associações sem fins lucrativos 
devidamente reconheçidas; 

e) Promover estudos relativos ao seu aperfeiçoamento, 
eficácia, extensão, modernização e celeridade dos 
serviços dos registos e notariado; 

f ) Promoção e actualização permanente da legislação 
atinente aos serviços dos registos e notariado; 

g) Conhecer dos recursos hierárquicos de decisões dos 
conservadores e notários, e seus substitutos, 
relativamente à execução de actos que lhes sejam 
requeridos; 

h) Col ig ir todos os e l e m e n t o s de in formação , 
designadamente estatísticos, sobre a actividade do 
sector; 

i) Programar as necess idades de instalação das 
conservatórias e cartórios notariais; 

j ) Assegurar a conservação das instalações e equipamentos 
necessários ao funcionamento dos respectivos 
serviços; 

k) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

A R T I G O 5 

Direcção Nacional dos Serviços Prisionais 

Constituem Funções da Direcção Nacional dos Serviços 
Prisionais: 

a) Elaborar propostas de definição de política prisional; 
b) Supervisionar a administração das cadeias e outros 

estabelecimentos prisionais; 
c) Promover a organização e funcionamento do sistema 

prisional; 
d) Promover a implementação da política prisional baseada 

em programas e planos de recuperação, reintegração 
e reinserção social do delinquente; 

e) Promover a formação e capacitação específica do pessoal 
afecto ao sistema prisional; 

j ) Garantir a organização e manutenção do banco de dados 
actualizado sobre a população prisional; 

g) Promover as acções necessárias ao aproveitamento e 
desenvolvimento dos recursos humanos e materiais 
que lhe estão afectos; 

h) Promover a d is tr ibuição dos rec lusos pe lo s 
estabelecimentos prisionais; 

i) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

A R T I G O 6 

Direcção Nacional dos Assuntos Religiosos 

Constituem funções da Direcção Nacional dos Assuntos 
Religiosos: 

a) Desenvolver o relacionamento com as diversas 
confissões religiosas no interesse da harmonia da 
comunidade, da consolidação da paz, da educação 
moral e cívica e do desenvolvimento económico e 
social do país; 



b) Proceder ao registo e actualização dos dados relativos 
às confissões religiosas, de acordo com a legislação 
em vigor; 

c) Cancelar o registo das confissões religiosas quando a 
sua actividade se mostrar contrária à lei; 

d) Promover e impulsionar estudos relativos à sua área de 
actividade; 

e) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

A R T I G O 7 

Inspecçã-Geral 

Constituem funções da Inspecção-Geral: 

a) Exercer a inspecção e auditoria da actividade dos órgãos 
do Ministério e das instituições subordinadas, incluindo 
dos seus titulares, funcionários e agentes, bem como 
comunicar aos superiores hierárquicos dos sectores 
sobre os resultados respectivos; 

b) Propor a instauração de processos disciplinares e instruir 
aqueles que forem determinados p elo Ministro d a 
Justiça; 

c) Garantir a fiscalização e controlo dos procedimentos 
administrativos praticados pelos órgãos e instituições 
subordinadas do Ministério; 

d) Promover o respeito pela legalidade nos órgãos e 
instituições subordinadas do Ministério; 

e) Realizar, de forma periódica e planificada, inspecções 
aos órgãos centrais e locais e instituições subordinadas 
do Ministério, apresentando relatórios e propostas que 
achar convenientes; 

f ) Verificar o relacionamento entre os órgãos do Ministério 
e os cidadãos, nomeadamente, a nível dos serviços de 
atendimento ao público e do tratamento das petições, 
queixas, reclamações e denúncias apresentadas por 
eventuais violações da legalidade e, ainda, as suspeitas 
de irregularidades ou deficiências no funcionamento 
dos serviços, emitindo recomendações, e propondo 
aos níveis de decisão competentes, acções devididas; 

g) Articular-se com outros órgãos da administração pública 
em tudo o que disser respeito às acções inspectivas, 
de interesse comum; 

h) Verificar a realização pelos órgãos, serviços e organismos 
do Ministério dos objectivos definidos por programas 
de reforma administrativa; 

i) Participar no sistema de controlo interno da administração 
financeira do Estado; 

j ) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

A R T I G O 8 

Direcção de Recursos Humanos 

1. Constituem Funções da Direcção de Recursoso Humanos: 

a) Promover e impulsionar a implementação da política 
de f o r m a ç ã o , q u a l i f i c a ç ã o p r o f i s s i o n a l e o 
ape r fe i çoamen to cont ínuo dos func ionár ios do 
Ministério da Justiça; 

b) Promover e impulsionar o desenvolvimento da política 
de fo rmação técnico-profissional básica, média e 
superior de recursos humanos assim como programar 
a reciclagem e a capacitação permanente de funcionários 
do Ministério da Justiça; 

c) Inventariar as necessidades de formação, conceber e 
controlar o respectivo plano de formação académica 
ou profissional d o s funcionários do Ministério da 
Justiça; 

d) Participar na definição de carreiras profissionais e das 
categorias ocupacionais específicas do Ministério da 
Justiça e respectivos qualificadores; 

e) Dirigir, coordenar e controlar a gestão e a administração 
dos recursos humanos d o Ministério da Justiça de 
a c o r d o c o m as d i r e c t r i z e s , n o r m a s e p l a n o s 
superiormente definidos; 

f ) Obse rva r e fazer cumpr i r o Esta tuto Gerai dos 
Funcionários do Estado e demais legislação aplicável 
aos funcionários da função pública, bem como emitir 
parecer, quando solicitado, sobre a contratação de 
trabalhadores nacionais ou estrangeiros; 

g) Elaborar o quadro do pessoal do Ministério e controlar 
o seu provimento; 

h) Gerir os sistemas de informação e cadastro de pessoal 
do Ministério; 

i) Orientar, técnica e normativamente os órgãos locais do 
Estado, no âmbito do Ministério da Justiça em matérias 
de gestão e administração de Recursos Humanos; 

j) Realizar estudos e pesquisas nas suas áreas de actividades; 
k) Analisar as necessidades d e assistência técnica do 

Ministério e elaborar propostas ou consolidar pedidos 
de contratação de técnicos e velar pelo encaminhamento 
e execução das contratações aprovadas observando 
directrizes dos órgãos competentes do Estado; 

l) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

2. A Direcção de Recursos Humanos é dirigida por um Director 
Nacional. 

A R T I G O 9 

Direcção de Planificação e Cooperação Internacional 

1. Constituem funções da Direcção de Planificação e Cooperação 
Internacional: 

a ) Coordenar a elaboração de propostas dos programas e 
planos anuais a curto, médio e longo prazos quanto 
ao desenvolvimento do Ministério nos seus diversos 
sectores; 

b) Controlar e avaliar a execução dos programas e planos 
a n u a i s a c u r t o , m é d i o e l o n g o p r a z o s d o 
desenvolvimento d o Ministério nos seus diversos 
sectores, elaborando os respectivos relatórios, de acordo 
com as metodologias e periodicidade estabelecidas; 

c) Promover estudos, investigação, inquéritos e consultorias 
para a elaboração de políticas, estratégias e proposta 
de planos de desenvolvimento do Ministério da Justiça; 

d) Preparar propostas de definição e execução de políticas 
no âmbito da justiça com Governos e Organizações 
Internacionais; 

e) Promover e incentivar a harmonização e a coordenação 
da ass i s t ênc ia das ac t i v idades dos d i f e r en t e s 
financiadores externos de projectos de desenvolvimento 
global e integrado do Ministério da Justiça; 

f ) Preparar p ropos tas em matéria de p laneamento , 
formulação e acompanhamento da política do Ministério 
da Justiça; 

g) Preparar e acompanhar a execução dos planos sectoriais 
de investimento e desenvolvimento do Ministério da 
Justiça; 

h) Organizar e dirigir o sistema de informação estatística 
do Ministério da Justiça e estabelecer normas para a 
sua utilização e circulação; 

i) Sistematizar e aprofundar a informação disponível relativa 
à Administração da Justiça; 

j ) Difundir as estatísticas oficiais da Administração da 
Justiça, nomeadamente através de publicações; 



k) Dar parecer sobre a definição de prioridades e a 
metodologia de desenvolvimento da informática no 
Ministério da Justiça; 

l) Participar em todas as negociações bilaterais e multilaterais 
bem como em encontros preparatórios de comissões 
mistas sobre a Administração da Justiça, no que toca 
as funções próprias do Governo; 

m) Analisar e dar parecer sobre acordos de cooperação e 
tratados internacionais a celebrar pelo Governo de 
Moçambique submetidos à apreciação do Ministério 
da Justiça; 

n) Acompanhar e participar na celebração de acordos de 
cooperação internacional específicos dos sectores do 
Ministério da Justiça identificando os aspectos práticos 
da sua implementação; 

o) Coordenar os projectos de cooperação internacional, 
acompanhar a sua execução e zelar pela aplicação dos 
princípios, normas e procedimentos regulamentados 
para a actividade da cooperação no âmbito do Ministério 
da Justiça; 

p) Participar em grupos de trabalho do forum da cooperação 
internacional no âmbito do Ministério da Justiça; 

q) Elaborar previsões sobre o financiamento externo para 
a administração da justiça, no que tange as competências 
do Governo, e coordenar a execução e avaliação dos 
projectos de desenvolvimento global e integrado; 

r) Analisar as informações e dar parecer sobre a 
implementação dos p rogramas con jun tos de 
desenvolvimento global e integrado; 

s) Apoiar as unidades orgânicas do Ministério na elaboração 
de projectos e recrutamento de técnicos estrangeiros 
para os projectos de cooperação internacional; 

t) Organizar e participar em encontros e conferências 
jurídicas com outros países e organismos internacionais; 

u) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

2. A Direcção de Planificação e Cooperação Internacional é 
dirigida por um Director Nacional. 

A R T I G O 1 0 

Gabinete de Estudos, Legislação e Assessoria 

1. Constituem funções do Gabinete de Estudos, Legislação e 
Assessoria: 

a) Elaborar estudos, pesquisas e pareceres que tenham por 
objecto a legislação e a administração da justiça, bem 
como as funções do Ministério e as instituições 
subordinadas; 

b) Estudar e promover o aperfeiçoamento e actualização 
das politicas macro- económicas do Governo para a 
defesa da legalidade e organização da justiça; 

c) Prestar a assistência e o apoio científico e técnico às 
matérias compreendidas nas atribuições da reforma 
legal e aos processos de capacitação institucional da 
administração da justiça, cujo âmbito seja do domínio 
do Governo; 

d) Colaborar na preparação de programas e elementos de 
estudos d a administração d a justiça, b em como na 
organização e promoção de estágios, cursos de formação 
e aperfeiçoamento técnico profissional dos juristas e 
outros quadros afectos nas áreas de assessoria jurídica 
nos órgãos centrais e locais do Estado; 

e) Promover e orientar, técnica e metodologicamente, o 
processo de elaboração das propostas de diplomas legais 
e de assessoria jurídica nos órgãos centrais e locais 
do Estado; 

f) Promover mecanismos de articulação institucional com 
os tribunais, a Procuradoria Geral da República e a 
Ordem dos Advogados; 

g) Compilar as experiências resultantes da actuação dos 
tribunais com vista à sua análise e posterior utilização 
na legislação futura; 

h) Assegurar a publicação e difusão de estudos desde que 
sejam de reconhecida qualidade e interesse público; 

i) Fazer estudos sobre a situação social do país e seus reflexos 
nas áreas de trabalho da administração da justiça; 

j) Promover estudos de Direito Comparado; 
k) Promover a divulgação de leis e demais textos legais 

tornando acessível a compreensão e o entendimento 
dos principais diplomas e massificar o seu domínio 
pelos cidadãos; 

l) Colaborar e promover a educação jurídica dos cidadãos 
e no respeito pela lei através da sua participação na 
organização e debate popular e pela divulgação de 
diplomas legais; 

m) Organizar um centro de documentação e informação 
ju r íd ica , compi lando, t ra tando e arquivando 
documentação jurídica nacional e estrangeira; 

n) Organizar um sistema de acesso e crescimento 
bibliográfico existente em cada biblioteca; 

o) Recolher, compilar e publicar colectâneas periódicas 
de legislação avulsa e outras informações técnico-
juridicas sobre o Direito Moçambicano; 

p) Executar e elaborar planos de publicação de obras 
especializadas em Direito; 

q) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

2. O Gabinete de Estudos, Legislação e Assessoria é dirigido 
por um Director Nacional, 

A R T I G O 11 

Departamento de Promoção e Desenvolvimento dos Direitos 
Humanos 

Constituem funções do Departamento de Promoção e 
Desenvolvimento dos Direitos Humanos: 

a) Estabelecer os mecanismos de articulação entre todos 
os intervenientes que lutam pela observância e respeito 
da vida e dignidade humanas e promover a articulação 
institucional entre todas as partes envolvidas; 

b) Promover a criação e funcionamento de um órgão nacional 
com funções de assegurar o respeito, a observância e 
a protecção dos direitos humanos a lodo o cidadão e 
incentivar o seu funcionamento; 

c) Promover a observância e o respeito pelos direitos 
humanos e o exercício dos direitos e liberdades dos 
cidadãos individualmente considerados, com o 
envolvimento da sociedade civil; 

d) Promovere incentivar as iniciativas de todas as instituições 
do Estado, incluindo das associações civis de defesa 
e promoção dos direitos humanos, nas acções de defesa 
e respeito pelos direitos humanos; 

e) Promover a parceria entre todas as instituições do Estado 
e associações civis de defesa e promoção dos direitos 
humanos; 

f ) Participar em grupos de trabalho ou eventos de âmbito 
nacional e internacional relativos aos direitos humanos; 

g) Promover e desenvolver estudos e pesquisas sobre os 
direitos humanos e divulgar os seus resultados; 

h) Dar parecer sobre pedidos de reconhecimento de 
associações civis de defesa e promoção dos direitos 
humanos; 

i) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas, 



A R T I G O 1 2 

Departamento de Administração e Finanças 

Constituem funções d o Departamento d e Administração e 
Finanças: 

a) Elaborar a proposta do orçamento d e despesas do 
funcionamento e de investimento do Ministério; 

b) Dirigir e controlar a aplicação das normas sobre a 
execução do orçamento de func ionamento e de 
investimento atribuído ao Ministério; 

c) Assegurar o controlo contabilístico da execução d o 
orçamento de funcionamento e de investimento e sua 
contabilização; 

d) Assegurar a administração interna do Ministério; 
e) Preparar, executar e controlar o plano de aprovisionamento 

e a gestão do património; 
f) Actualizar o inventário dos bens do Ministério e garantir 

a sua manutenção, procedendo à elaboração da proposta 
de abate, quando se mostre necessário e, ainda, a gestão 
das instalações; 

g) Gerir e garantir a manutenção do parque automóvel do 
Ministério e utilização correcta dos transportes, bem 
como assegurar o funcionamento do sistema de 
telecomunicações; 

h) Controlar a aplicação das receitas colectadas nas unidades 
o rgân icas do Minis té r io , nos f ins p rev iamente 
aprovados; 

i) Preparar, executar e controlar a execução pelas demais 
estruturas d o plano económico e do orçamento d o 
Ministério; 

j) Propor e emitir instruções internas sobre as actividades 
de gestão financeira e patrimonial d o Ministério, 
respeitando as normas gerais vigentes; 

k) Providenciar pela protecção física do património e das 
instalações dos sectores do Ministério; 

l) Produzir informações periódicas sobre a gestão dos 
recursos materiais e financeiros e demais bens d o 
Ministério e submetê-las a decisão superior; 

m) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

A R T I G O 1 3 

Gabinete do Ministro 

1. Constituem funções do Gabinete do Ministro: 

a) Organizar o programa e agenda de trabalho do Ministro 
e do Vice-Mínistro da Justiça; 

b) Organizar os despachos, a correspondência e o arquivo 
de expediente e documentação do Ministro e do Vice-
Ministro da Justiça; 

c) Coordenar o processo de audiência e comunicação do 
Ministro e do Vice-Ministro da Justiça com outras 
entidades e cidadãos; 

d) Assistir e apoiar, logística, técnica e administrativamente, 
o Ministro e o Vice-Ministro da Justiça, assegurando 
o expediente respectivo e outras tarefas que lhe forem 
determinadas; 

e) Assegurar a divulgação e o controlo da implementação 
das decisões e instruções do Ministro e do Vice-Ministro 
da Justiça; 

f) Preparar e secretariar as reuniões do Ministro e do Vice-
Ministro da Justiça, bem como as reuniões do Conselho 
Consultivo; 

g) Centralizar toda a correspondência destinada ao Ministro 
e ao Vice-Ministro da Justiça e garantir a sua tramitação; 

h) Verificar todo o expediente e questões recebidas ou 
apresentadas dirigidas ao Ministro ou ao Vice-Ministro 
da Justiça e preparar os respectivos despachos; 

i) Transcrever o s despachos das questões d e natureza 
confidencial e enviar aos destinatários; 

j ) Assegurar a ligação com os serviços externos; 
k) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas. 

C A P Í T U L O I I 

Colectivos 

A R T I G O 1 4 

Enumeração 

No Ministério da Justiça funcionam os seguintes colectivos: 

a) Conselho Consultivo; 
b) Conselho Coordenador; 
c) Conselho Técnico. 

A R T I G O 1 5 

Conselho Consultivo 

1. O Conselho Consultivo é um colectivo convocado e dirigido 
pelo Ministro da Justiça que tem por funções analisar e dar parecer 
sobre questões fundamenta is da actividade do Ministério, 
designadamente: 

a) Estudar as decisões e deliberações dos órgãos do Estado 
e dos demais órgãos relacionados com o direito, a justiça 
e a legalidade, com vista à sua correcta implementação; 

b) Analisar e dar parecer sobre as actividades de preparação, 
execução e controlo do plano, programa e orçamento 
do Ministério; 

c) Efectuar o balanço das actividades desenvolvidas; 
d) Promover a parceria e troca de experiência entre dirigentes 

e quadros. 

2. O Conselho Consultivo tem a seguinte composição: 

a) Ministro; 
b) Vice-Ministro; 
c) Secretário Permanente; 
d) Inspector-Geral; 
e) Directores Nacionais; 
f ) Dirigentes das instituições subordinadas; 
g) Chefes de departamentos centrais autónomos; 
h) Chefe do Gabinete do Ministro. 

3. O Conselho Consultivo reúne-se, ordinariamente, uma vez 
por mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Ministro. 

A R T I G O 1 6 

Conselho Coordenador 

1. O Conselho Coordenador é o colectivo convocado e dirigido 
pelo Ministro da Justiça, através do qual o Ministério da Justiça 
planifica, coordena e controla as actividades desenvolvidas por 
todas as un idades orgânicas e instituições subordinadas do 
Ministério da Justiça a nível central e local, competindo-lhe, 
designadamente: 

a) Apreciar e controlar a execução do plano e do programa 
de actividades a cur to , médio e longo prazos do 
Ministério d a Justiça, b e m como d a s instituições 
subordinadas, e proceder ao seu balanço; 



b) Recomendar a aprovação do relatório e do plano anual 
do Ministério da Justiça; 

c) Apreciar e recomendar sobre as matérias submetidas, 
incluindo as políticas e estratégia de desenvolvimento 
do Ministério nos vários domínios. 

2. O Conselho Coordenador é composto pelos membros do 
Conselho Consultivo e pelos Directores Provinciais ou 
representantes do sector a nível provincial. 

3. O Conselho Coordenador reúne-se, ordinariamente, uma vez 
por ano e, extraordinariamente, sempre que for determinado pelo 
Ministro da Justiça. 

A R T I G O 1 7 

Conselho Técnico 

1. O Conselho Técnico é o órgão de consulta do Ministro e 
tem por função proceder à análise de questões técnicas de 
especialidade do sector, nomeadamente na área jurídica, em 
particular na formulação de pareceres, estudo e definição de 
prioridades n a área de e laboração legislativa, investigação e 
planificação estratégica a médio e longo prazos. 

2. Constituem funções do Conselho Técnico: 

a) Emitir pareceres que lhe forem superiormente solicitados 
pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro 
e pelo Conselho de Ministros; 

b) Emitir pareceres sobre questões de especialidade do 
sector, nomeadamente na área jurídica e, em particular, 
na formulação de estudos e definições de prioridades 
nas áreas de iniciativa legislativa e regulamentar do 
Governo; 

c) Apreciar projectos e propostas de diplomas legais a 
submeterão Governo; e emitir pareceres, prestar 
informações e assistências de carácter técnico jurídico 
aos projectos de medidas legislativas do Governo 
submetidos ao Ministério da Justiça; 

d) Cumprir as demais funções que lhe forem atribuídas; 
3, Os principais aspectos de carácter técnico-científico 

relacionados com a actividade fim do Ministério da Justiça 
objecto de análise do Conselho Técnico são propostos pelas 
diversas unidades orgânicas e instituições subordinadas d o 
Ministério da Justiça. 
4. O Conselho Técnico é composto por técnicos de reconhecida 

competência dentro e fora do Ministério da Justiça designados 
pelo Ministro da Justiça, podendo quando necessário abranger 
técnicos dos diversos serviços do Ministério, igualmente designados 
pelo Ministro. 

5. O Conselho Técnico reúne-se, ordinariamente, uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre que a urgência das matérias 
o exigir. 

6. O Conselho Técnico poderá estruturar-se em sub comissões 
especializadas para tratar de questões específicas. 

ARTIGO 1 8 

Outros Colectivos 

Nos demais níveis de direcção do Ministério da Justiça, 
funcionam, igualmente, colectivos, como órgãos de apoio dos 
responsáveis, integrando os respectivos colaboradores directos. 

A R T I G O 1 9 

Convidados 

Por determinação do Ministro da Justiça, e em função da 
matéria agendada, podem ser convidados a título permanente ou 
não, outros quadros técnicos ou individualidades para participarem 
nas sessões do Conselho Consultivo, Conselho Coordenador ou 
Conselho Técnico. 

CAPÍTULO III 

Disposição final 

ARTIGO 2 0 

Regulamentos internos 

Compete ao Ministro da Justiça aprovar por diploma ministerial 
os regulamentos internos das diferentes unidades orgânicas e 
instituições subordinadas. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Diploma Ministerial n° 202/2004 

de 30 de Novembro 

A formação de professores qualificados constitui um dos 
objectivos primordiais do Programa do Governo no presente 
quinquénio e um dos vectores estratégicos para o desenvolvimento 
do Sistema Nacional de Educação. 

Tornando-se necessário proceder a formação de professores 
para o ensino da Língua Inglesa ao nível do ensino primário, o 
Ministro de Educação, ao abrigo do disposto no n° 14 do artigo 3 
do Decreto Presidencial no 16/2000, de 3 de Outubro, determina: 

Artigo 1. É introduzido nos Institutos de Magistério Primário 
e no Instituto de Línguas o curso de formação de professores 
primários de Inglês, de 10a classe + 2 anos. 

Art. 2. O Curso tem a duração de dois anos lectivos, ou seja, 
quatro semestres e confere p nível médio profissional. 

Art. 3. A estrutura curricular e planos de estudos anexos são 
parte integrante deste diploma ministerial. 

Ministério da Educação, em Maputo, 7 de Outubro de 2004. 
- O Ministro da Educação, Alcido Eduardo Nguenha. 

Curriculum do Curso de Formação Média de 
Professores Primários de Língua Inglesa 

1. Introdução: 

Pretende-se com o presente curriculum a formação de professores 
de inglês nos IMAPs. 

O curso tem a duração de 2 anos e visa conferir ao futuro professor 
capacidades e conhecimentos que o permitam actuar com segurança 
ao ensino da língua inglesa no 3o ciclo do Ensino Básico, 

2. Finalidades: 

• Promover a formação de professores de inglês; 
• Fomentar a interdisciplinaridade; 
• Cultivar o gosto pela aprendizagem das línguas; 
• Cultivar o gosto peto estudo e auto-superação. 

3. Objectivos do curso: 

• Desenvolver a competência no uso da língua inglesa; 
• Desenvolver nos formandos competências gerais de 

condução duma aula; 
• Desenvolver nos formandos competências específicas de 

metodologias de ensino da língua inglesa; 
• Desenvolver nos formandos o conhecimento e compreensão 

do contexto em que se ensina inglês em Moçambique. 



4. Ao terminar o curso os formandos terão: 

4.1. No domínio da língua inglesa: 

• Desenvolvido competências mínimas do domínio da escuta, 
fala, leitura, escrita e gramática d o nível de "Upper 
Intermediate"; 

• Desenvolvido habilidades que lhe permitam suster uma 
conversa com falantes da língua inglesa usando linguagem 
tanto formal como informal, leitura de estudo independente 
que permitem a auto superação e continuar os estudos na 
língua inglesa, produzir um relatório e monografia em 
inglês; 

• O domínio da linguagem de comunicação na sala de aulas; 
• O domínio dos conteúdos que irá ensinar. 

4.2. No domínio de metodologia: 

• Noções de teorias de desenvolvimento da criança; 
• Noções de teorias de aprendizagem; 
• Noções de teorias de aprendizagem de línguas; 
• Noções sobre o desenvolvimento histórico das metodologias 

de ensino; da língua inglesa e conhecimento das 
metodologias mais predominantes em Moçambique e farão 
a avaliação dos mesmos para identificar o s aspectos 
positivos e negativos e a sua aplicabilidade para o contexto 
moçambicano; 

• O domínio de técnicas de ensino das quatro habilidades ( 
escuta, fala, leitura e escrita); 

• A capacidade de aplicar uma gama apropriada de métodos 
de ensino e de avaliação de acordo com os diferentes 
estilos de aprendizagem dos a lunos, d o contexto da 
aprendizagem e da do nível dos alunos; 

• A capacidade de interpretar os programas em vigor e produzir 
p lanos anal í t icos , l ições e mater ia is para a sua 
implementação; 

• Capacidade d e fazer uma a valiação crítica dos livros 
prescritos em função do programa e produzir material 
complementar; 

A capacidade de identificar as principais dificuldades de 
aprendizagem d o inglês e dar resposta às dúvidas e 
dificuldades na aprendizagem do inglês; a capacidade 
de organizar e conduzir uma aula: 

- Tendo em conta as particularidades individuais; 
- Usando os tipos, meios e métodos que criam as condições 

propícias para que todas as crianças aprendam com 
sucesso; 

- Aplicando na sala de aulas actividades que envolvem a 
criança na prática da língua inglesa (diálogos, 
discussões, perguntas, dramas, canções, jogos...), que 
implicam aprender: tocando, fazendo, dizendo, lendo, 
ouvindo e escrevendo (dando ordens, fazendo 
perguntas...), que dispertam interesse na criança (jogos, 
canções, poesias, representações c o m fantoches, 
dramatizações, diálogos,...). 

5. Funcionamento do curso: 
O curso compreende três blocos: 

- Ciências de Educação; 
- Especialidade; 
- Metodologias de Ensino. 

A organização programática permite uma abordagem das 
matérias do teórico ao prático do mais fácil ao mais difícil e dos 
mais simples ao mais complexo. 

O grosso das disciplinas do curso serão leccionadas até ao fim 
do 1o semestre do 2° ano, dando lugar ao estágio, seminários. 

Realce-se que a componente da especialidade fornece a base para 
uma abordagem científica. 

Para a disciplina complementar, os ofícios são tratados de forma 
integrada e sistemática. 

6. Especialista/Disciplina complementar: 

A escritura curricular do PCEB, enquadra a língua inglesa na 
área de Comunicação e Ciências Sociais e no bloco 3. Neste 
contexto, propôe-se as seguintes combinações: 

Inglês + Ofícios 
Inglês + Educação Visual 
Inglês + Educação Musical 
Inglês + Educação Moral e Cívica 

Importa referir que as combinações acima propostas não devem 
ser consideradas restritivas, podendo permitir-se outras opções 
segundo a inclinação do formando. 

Para além das disciplinas específicas, o formando deverá formar-
se em metodologias das disciplinas complementares. 

7. Perfil do formador: 

O formador, para a leccionação das cadeiras, de inglês e 
metodologia de ensino de inglês, do curso é recomendável que 
tenha o nível de licenciamento em ensino de inglês e/ou tendo o 
nível de bacharelato com reconhecida competência e experiência 
comprovadas. 

8. Materiais didácticos: 

Recomenda-se que os formadores sejam criativos na produção 
de meios didácticos para a leccionação, no entanto, a DNFPTE 
irá, por despacho, indicar a lista: 

a) Dos livros básicos (core books) que cada aluno deve 
ter; 

b)Dos livros de consulta para o curso; 
ç) Dos artigos recomendados. 

Por recomendação dos formadores, a DNFPTE irá actualizar 
a lista, sempre que necessário. 

9. Avaliação: 

A avaliação do formando deve ser de acordo como Regulamento 
de Avaliação em vigor nos IMAP's. Contudo, há que respeitar a 
especifidade de cada uma das cadeiras. Para este curso, além de 
outros, será também elemento de avaliação o Portfólio. 

10. Práticas pedagógicas: 

As práticas pedagógicas são parte e elemento fundamental da 
formação. As práticas pedagógicas iniciam no primeiro mês do 
curso. As práticas estão estruturadas em três dases: 

• 1a Fase - nesta faze, os formandos observam a vida da 
escola e turma; 

• realiza-se no primeiro semestre do primeiro ano. 
• 2a Fase - nesta fase, os formandos observam e participam. 

Realiza-se no segundo semestre do 1o ano e no primeiro 
semestre do 2o ano; 

• 3a Fase - Estágio Pedagógico. Realiza-se no segundo 
semestre do segundo ano. 



Plano de Estudos 

Curso de Formação Média de Professores Primários 

Língua Inglesa 

Carga horária semanal 

Áreas Disciplina do curso 1o ano 2o ano carga horária 

1os 2°s 1°s 2°s Total 

Pedagogia 3 2 0 0 5 
Ciências de Psicologia 3 2 0 0 5 
Educação Sociologia da educação 3 2 0 0 5 

Organização e Gestão Escolar. 0 2 2 0 4 

Especialidade Língua Inglesa 18 12 14 0 44 
Disciplina Complementar 2 2 2 0 6 

Matodologias de Metodologia de ensino 
ensino da língua inglesa 0 0 12 0 22 

Medologia de ensino 
da disciplina complementar.. 0 0 2 0 2 

Técnicas de elaboração do 
trabalho final 0 0 1 0 1 

Trabalho final 0 0 0 8 8 

Práticas Pedagógicas 2 2 2 Q 6 

Estágio 0 0 0 6 6 

Seminários 1 1 
1 

1 4 

32 33 14 15 94 

/ aula = 50mn 

Diploma Ministerial n° 203/2004 

de 30 de Novembro 

Pelo Diploma Ministerial no 118-A/2002, de 24 de Julho, foi 
criada a Direcção d e Construções e Equipamentos Escolares, 
abreviadamente designada por DCEE, com a função de 
coordenação, acompanhamento e apoio técnico no domínio do 
desenvolvimento e expansão da rede escolar. 

Tornando-se necessário aprovar o Regulamento Orgânico da 
DCEE, no uso das competências que me são conferidas nos termos 
do n° 1 do artigo 25 do Estatuto Orgânico do Ministério da Educação, 
aprovado pelo Diploma Ministerial no 59/ 2000, de 28 de Junho, 
determino: 

Único. É aprovado o Regulamento Orgânico da Direcção 
de Construções e Equipamentos Escolares, em anexo ao 
presente diploma ministerial e que dele faz parte integrante. 

Ministério da Educação, em Maputo, 27 de Agosto de 2004. 
- O Ministro da Educação, Alcido Eduardo Nguenha. 

Regulamento Orgânico da Direcção de Construções e 
Equipamentos Escolares 

C A P Í T U L O I 

Definição, atribuições e competências 

ARTIGO 1 

(Definição) 
A Direcção de Construções e Equipamentos Escolares, 

abreviadamente designada por DCEE, é um órgão do Ministério 
da Educação que tem como funções a execução de políticas e a 
coordenação e orientação de actividades de desenvolvimento de 
infra-estruturas e equipamentos educacionais, 

ARTIGO 2 

(Atribuições) 
São atribuições da DCEE: 

a) A promoção de desenvolvimento da rede escolar, 
particularmente através da construção, reabilitação, 
manutenção e equipamento escolar, para todos os níveis 
até o ensino médio; 



b) A contribuição para a melhoria da qualidade de ensino, 
proporcionando espaços educativos adaptados às 
necessidades pedagógicas e ao contexto geográfico e 
ambiental; 

c) A contribuição para a criação de capacidade institucional 
para a gestão da rede escolar nacional; 

d) A real ização de es tudos e pesquisas com vista ao 
d e s e n v o l v i m e n t o , n o r m a ç ã o , p a d r o n i z a ç ã o e 
regulamentação das actividades de construção e 
equipamentos escolares do Ministério da Educação e 
outras instituições vocacionadas. 

A R T I G O 3 

(Competências) 

A DCEE compete especialmente: 

a) Propor a definição de políticas na área das construções 
e equipamentos escolares incluindo a normação e 
modelos de edifícios e equipamentos escolares para 
aprovação pelas autoridades competentes; 

b) Coordenar e orientar todas as actividades de construção, 
manutenção e reabilitação de infra-estruturas do 
Ministério da Educação, garantindo a gestão de obras 
complexas centralizadas e a coordenação e monitoria 
de obras descentralizadas, incluindo a organização de 
informação corrente e operacional dos diversos 
p ro jec tos , em l igação com as várias ent idades 
intervenientes; 

c) Proceder ao lançamento de concursos, preparar a avaliação 
das propostas e propor á adjudicação d e obras o u 
s e r v i ç o s i n t e g r a d o s n o s p r o j e c t o s s o b sua 
responsabilidade; 

d) Proceder ao controle financeiro dos contra tos de 
construções e equipamentos escolares e endossar a 
correspondente documentação às entidades competentes 
do Ministério da Educação; 

e) Propor à aprovação pelas autoridades competentes de 
todos os relatórios, planos, cadernos de encargos, 
orçamentos provisionais, contratos e outros elementos 
relativos aos projectos de construções e equipamentos 
escolares; 

f) Coordenar a realização de estudos sobre custos e qualidade 
de construções e equipamentos escolares e ainda a 
realização de p rogramas de desenvolvimento da 
capacidade institucional; 

g) Exercer as atribuições que lhe sejam cometidas por lei 
ou por despacho do Ministro da Educação, 

C A P Í T U L O I I 

Órgãos e respectivas competências 

A R T I G O 4 

(Órgãos) 

A DCEE está estruturada em órgãos executivos e de consulta. 

A R T I G O 5 

(Órgãos executivos) 

São órgãos executivos: 

a) A Direcção; 
b) Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento; 
c) Departamento de Construções; 
d) Departamento de Equipamentos Escolares; 

e) A Repartição de Administração Interna. 

A R T I G O 6 

Constitui órgão consultivo o Colectivo da Direcção. 

SECÇÃO I 

(Direcção) 

A R T I G O 7 

(Constituição) 

A Direcção de Construções e Equipamentos Escolares é dirigida 
por um Director Nacional coadjuvado por um Director Nacional 
Adjunto, os quais constituem a Direcção. 

A R T I G O 8 

(Competências do Director) 

Compete ao Director: 

a) Organizar e assegurar o funcionamento da DCEE, bem 
como coordenar as actividades com outras instituições 
do Ministério da Educação e organismos envolvidos; 

b) Elaborar o programa anual de actividades e o orçamento 
da DCEE, bem como os programas plurianuais d e 
actividades, planos financeiros e respectivas revisões, 
submetendo-os à aprovação do Ministro da Educação; 

c) Dirigir e monitorar as actividades da DCEE, garantindo 
o c u m p r i m e n t o in tegra l das suas a t r i bu i ções , 
particularmente quanto à promoção do desenvolvimento 
da rede escolar, à melhoria da qualidade de ensino, à 
capacitação institucional e à normalização na sua área 
de actividade; 

d) Providenciar, n o exercício das suas funções , pelo 
cumprimento das leis, regulamentos e normas em vigor; 

e) Dar parecer sobre assuntos da competência da DCEE e 
apresentar a despacho do Ministro da Educação aqueles 
que careçam de aprovação superior; 

f ) Corresponder-se pelas vias oficiáis com outros organismos 
estatais e entidades particulares sobre assuntos d a 
competência da DCEE; 

g) Representar a DCEE em todos os actos oficiais; 
h) Propor às entidades superiores do Ministério da Educação 

medidas que preconizem melhorias no funcionamento 
da DCEE; 

i) Designar, colocar e transferir o pessoal da DCEE pelos 
seus departamentos e repartições e, se o entender, 
assumir directamente a chefia de qualquer departamento, 
em caso de impedimento do respectivo chefe; 

j ) Assegurar a realização de auditorias anuais dos projectos 
em curso; 

k) Gerir os recursos humanos, materiais e financeiros afectos 
à DCEE; 

l) Elaborar relatórios anuais das actividades desenvolvidas 
e outros relatórios de prestação de contas da sua gestão 
administrativa, financeira e patrimonial, submetendo-
os ao Ministro da Educação. 

A R T I G O 9 

(Competências do Director-Adjunto) 

Compete ao Director-Adjunto: 

a) Coadjuvar o Director na execução de todas as funções 
que lhe forem atribuídas; 

b) Exercer as funções que lhe forem confiadas pelo Director; 
c) Substituir o Director nas suas ausências e impedimentos. 



SECÇÃO II 

A R T I G O 1 0 

(Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento) 

1. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento é um órgão 
de estudo e investigação com vista ao desenvolvimento, normação, 
padronização e regulamentação das actividades de construção e 
equipamento escolares. 

2. Compete a este departamento: 

a) Propor normas de construção e padrões de mobiliário e 
equipamentos escolares, assim como modelos de 
edifícios escolares e administrativos aos vários níveis, 
para aprovação das entidades comperentes; 

3. Desenvolver programas uniformes para os programas de 
construção e reabilitação, incluindo requisitos técnicos e de execução 
dos trabalhos, de licitação e avaliação, e ainda os manuais 
necessários para a aplicação desses procedimentos; 

b) Produzir projectos protótipos de construção de escolas, 
centros internatos, instituições de formação de 
professores e outras infra-estruturas do Ministério da 
Educação e do mobiliário e equipamentos escolares, 
tendo em vista a sua adaptação às condições locais; 

c) Realizar estudos e investigações sobre tecnologias e 
programas de construção de infra-estruturas 
educacionais de baixo custo e participação comunitária, 
incluindo a definição de critérios de planificação; 

d) Realizar programas de desenvolvimento da capacidade 
institucional incluindo do pessoal da DCEE e das 
instituições descentralizadas relacionadas; 

e) Manter actualizada uma base de dados e um sistema 
informativo de gestão do trabalho da DCEE, incluindo 
informação corrente e operacional dos vários projectos 
e obras em curso; 

f) Mantér actualizada uma base de dados sobre custos de 
construção, custos de materiais de construção e novas 
tecnologias no mercado da construção e analisar o seu 
impacto sobre os programas de construção do Ministério 
da Educação; 

g) Emitir pareceres sobre projectos de construção de infra-
estruturas educacionais realizados por entidades 
externas ao Ministério da Educação. 

SECÇÃO III 

Departamento de Construções 

ARTIGO 1 1 

(Competências) 

1. O Departamento de Construções é um órgãos de gestão e 
monitoria dos programas de construção executados ao nível central. 

2. Compete ao Departamento de Construções: 

a) Garantir a execução dos programas anuais de construção 
e reabilitação de obras complexas do Ministério da 
Educação; 

b) Elaborar ou supervisionar a elaboração dos documentos 
de concurso para consultoria, construção e reabilitação 
de obras complexas do Ministério da Educação, a 
submeter à aprovação das entidades competentes; 

c) Coordenar a gestão da construção e reabilitação das 
obras de complexas do Ministério da Educação, 
garantindo a sua supervisão técnica, fiscalização e 
controlo de qualidade; 

d) Monitorar e garantir a eficácia dos serviços contratados 
para supervisão técnica, fiscalização e controlo de 
qualidade; 

e) Garantir o controle das facturações das obras sob sua 
jurisdição; 

f) Proceder à gestão dos contratos de obras e fornecimento 
de serviços e manter actualizadas as respectivas contas 
correntes; 

g) Elaborar relatórios trimestrais de actividades e outros 
relatórios de gestão que forem solicitados e prestar 
informação estatística periódica sobre as obras em curso; 

h) Coordenar os programas de construção de infra-estruturas 
básicas, promovidas pelo Ministério da Educação; 

i) Monitorar o progresso e o desempenho das províncias, 
d i s t r i t o s , m u n i c í p i o s e a c o m u n i d a d e no 
desenvolvimento da construção descentralizada das 
infra-estruturas educacionais; 

j) Verificar a concordância da implementação dos programas 
de construção descentralizadas com a estratégia do 
Ministério da Educação e comos procedimentos 
definidos, nomeadamente cumprimento das normas 
técnicas e procedimentos de implementação; 

Coordenar as actividades de reforço da capacidade 
institucional e assistência técnica necessária à boa 
implementação dos programas de construção 
descentralizada, incluindo a identificação das 
necessidades, a gestão do treinamento e o apoio directo 
às unidades de implementação do programa; 

l) Elaborar relatórios trimestrais de actividade e outros 
relatórios de gestão que forem solicitados e prestar 
informação estatística periódica sobre as obras em curso. 

SECÇÃO IV 

Departamento de Equipamentos Escolares 

ARTIGO 1 2 

(Competências) 

1. O Departamento de Equipamentos Escolares é um órgão de 
e minitoria dos programas de mobiliário e equipamento escolar 
executados ao nível central. Entende-se por equipamentos escolares 
o mobiliário escolar, equipamentos diversos, nomeadamente de 
laboratório, de oficina, de informática e refeitório e instrumentos 
e outros que se integrem no funcionamento normal das infra-
estruturas educacionais. 

2. Compete a este departamento: 

a) Garantir a execução dos programas anuais de mobiliário 
e equipamento escolar do Ministério da Educação; 

b) Elaborar ou supervisionar a elaboração dos documentos 
de concurso para mobilário e equipamento escolar, a 
submeter à aprovação das entidades competentes; 

c) Coordenar a gestão da encomenda e fornecimento de 
mobiliário e equipamento para a rede escolar, garantindo 
a supervisão técnica do processo, a fiscalização e o 
controle da qualidade; 

d) Garantir o controlo das facturações das encomendas 
sob sua jurisdição; 

e) Proceder à gestão d os contratos d e fornecimento de 
mobiliário e equipamento escolar e manter actualizadas 
as respectivas contas correntes; 

f) Elaborar relatórios trimestrais de actividade e outros 
relatórios de gestão que forem solicitados e prestar 
informação estatística periódica sobre os fornecimentos 
em curso. 



SECÇÃO V 

Repartição de Administração Interna 

A R T I G O 1 3 

1. A Repartição de Administração Interna é um órgão de apoio 
e gestão administrativa. 

2. Compete a este órgão; 

a) Executar as tarefas referentes à gestão administrativa, 
nomeadamente da correspondência, d o arquivo, d o 
pessoal, dos meios de transporte, do inventário, da 
rede informática interna e do património afecto à DCEE; 

b) Controlar a realização das despesas orçamentais 
necessárias ao funcionamento da DCEE; 

c) Proceder a o controlo financeiro dos projectos de 
investimento e m curso, mantendo actualizadas as 
respectivas contas correntes e solicitar os págamentos 
das cor respondentes fac turações às ent idades 
competentes do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

SECÇÃO VI 

Colectivo de Direcção 

A R T I G O 1 4 

(Composição) 

1. O Colectivo de Direcção é constituído pelo Director, Director 
Adjunto, Chefes dos Departamentos e Chefe da Repartição de 
Administração Interna. 

2. O Colectivo de Direcção é presidido pelo Director do DCEE 
tem por função analisar e dar parecer sobre questões fundamentais 
da actividade da DCEE. 

A R T I G O 1 5 

(Competências) 

O Colectivo de Direcção tem por função analisar e dar parecer 
sobre questões fundamentais da actividades da DCEE. 

C A P Í T U L O I I I 

Disposições finais 

A R T I G O 1 6 

(Dúvidas) 

As dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento e 
os casos omissos serão resolvidos por despacho do Ministro da 
Educação. 

MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS 
E ENERGIA 

Despacho 

No âmbito do processo de selecção de concessionários para 
desenvolvimento de projectos de exploração de Carvão na região 
de Moatize, província de Tete em curso no país e no uso das 
competências que me são conferidas pelo artigo 3 do Regulamento 
da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n° 28/2003, de 17 de 
Junho, determino: 

1. É autorizada a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) a 
proceder à recolha de dados geológicos de campo, por um período 
de 14 meses, na área determinada pelas seguintes coordenadas 
geográficas: 

Latitude Longitude 

A. 16° 07' 08 ,2" 33° 40' 12,6" 
B. 16° 06' 23 ,9" 33° 40' 11,4' 
D. 16° 02' 59,70" 33° 36' 13,4' 
E. 16° 02' 13,1" 33° 38' 0 5 " 
F. 16° 00' 47 ,5" 33° 39' 49,5' 
G. 16° 02' 5 ,61" 33° 39' 49,5' 
V. 16° 05' 57 ,2" 33° 45' 22,6' 
M. 16° 07' 14,9" 33° 46' 41,9" 
H. 16° 11' 44 ,4" 33° 51' 21,6" 
I. 16° 13' 23 ,3" 33° 51' 22,5" 

L. 16° 15' 07 ,5" 33° 5 1 ' 0 5 " 
K. 16° 14' 55,6" 33° 48 ' 17,9" 
R. 16° 1 2 ' 3 7 , 6 " 33° 44' 41,1" 
X. 16° 10' 28,2" 33° 47*30,31 
P. 16° 09 '53 ,3 33° 4 5 ' 5 , 3 " 

2. A presente autorização, não confere à Companhia Vale do 
Rio Doce direitos mineiros conferidos por títulos mineiros. 

3. A recolha de dados geológicos de campo de que o presente 
despacho trata, não se destina à exploração e/ou comercialização 
de carvão. 

4. O uso de informação resultante da pesquisa, para fins distintos 
dos estabelecidos no presente despacho, constitui fundamento para 
o cancelamento da presente autorização. 

5. O presente despacho entra em vigor imediatamente. 
Ministério dos Recursos Minerais e Energia, em Maputo, 5 de 

Maio de 2004. - O Ministro dos Recursos Minerais e Energia, 
Castigo José Correia Langa. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Despacho 

Havendo conveniência e m delegar n o Director da Escola 
Técnica Profissional de Geodesia e Cartografia poderes para 
assinar contratos de professores em tempo parcial, o Ministro da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural determina: 

É delegado no Director da Escola Técnica Profissional de 
Geodesia e Cartografia, competência para assinar contratos 
de professores em tempo parcial. 

O presente despacho entra imediatamente em vigor. 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em Maputo, 
23 de Março de 2004. - O Minis t ro da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, Hélder dos Santos Félix Monteiro Muteia. 

CONSELHO CONSTITUCIONAL 

Deliberação n° 27/CC/2004 

de 5 de Novembro 

Processo n° 25/CC/2004 

O Conselho Constitucional delibera: 

Veio o Partido PALMO, nos termos do artigo 168, n° 1 da Lei 
n° 7/2004, de 17 de Junho, reclamar para este Conselho 
Constitucional da Deliberação n° 74/2004, de 27 de Outubro, da 
Comissão Nacional de Eleições que rejeitou globalmente a s 
candidaturas do Recorrente pelo Círculo Eleitoral da Zambézia. 



Alegou o Recorrente, em resumo: 

a) Ter sido notificada no dia 18 de Outubro de 2004 pela 
C o m i s s ã o N a c i o n a l de E le i ções para supr i r 
irregularidades formais de 5 candidatos dos Círculos 
Eleitorais do Niassa (1), Nampula (1), Zambézia (2) 
e Maputo Província (1); 

b) Ter procedido imediatamente ao suprimento de algumas 
das irregularidades. E que, relativamente ao Círculo 
Eleitoral da Zambézia, a candidatura da candidata 
Când ida F ranc i sco Madal foi supr ida com a 
apresentação do seu Registo Criminal. 

O Recorrente termina a sua exposição pedindo seja anulada a 
rejeição global das candidaturas sub Júdice. 

Notificada a recorrida para se pronunciar sobre o recurso, 
expendeu, em resumo: 

a) Ter o Recorrente suprido a irregularidade relativamente 
à candidata Cândida Francisco Madal; 

b) O técnico do Gabinete Jurídico que atendeu ao suprimento 
da irregularidade não assinalou, na pasta de controlo 
dos suprimentos, ter sido suprida a irregularidade, o 
que levou a que os vogais encarregues da rectificação 
das listas eliminassem o nome da candidata Cândida 
Francisco Madal, culminando, consequentemente, com 
a rejeição da lista do recorrente pelo Círculo Eleitoral 
da Zambézia. A recorrida conclui alegando que "o 
recurso tem fundamento e a correcção impõe-se" 

Esta instância é competente, não há excepções ou nulidades, a 
reclamação foi interposta em tempo e por quem tem legitimidade. 

Analisando: 

Nos termos do artigo 6, n° 2, alínea b) da Lei no 9/2003, de 22 
de Outubro (Lei Orgânica do Conselho Constitucional), cabe a 
este, no domínio específico das eleições, "apreciar, em última 
instância, as reclamações eleitorais". Este dispositivo é reforçado 
pelo artigo 75 do mesmo diploma. 

Das decisões relativas à apresentação das candidaturas podem 
reclamar para o Conselho Constitucional o s candidatos, seus 
mandatários, partidos políticos ou coligações de partidos políticos 
concorrentes (artigo 168, n°1 da Lei no 7/2004, de 17 de Junho). 

A própria Recorrida reconheceu o erro que cometeu, dá razão 
ao Recorrente que alega que a correcção se impõe. 

Tratou-se, na verdade, de erro material na verificação da sanação 
da irregularidade, que não foi completada com a descarga "na 
parte de controlo dos suprimentos" e "tudo continuou em branco, 
como se não tivesse sido efectuado algum suprimento...", no dizer 
da Recorrida. 

Tem, pois, razão o Recorrente. 

Decidindo: 

Assim, dá-se provimento ao recurso e, consequentemente é 
anulada a rejeição da lista do Partido PALMO pelo Círculo Eleitoral 
da Zambézia. 

Registe-se, notifique-se e publique-se, 

Maputo, 5 de Novembro de 2004. - Rui Baltazar dos Santos 
Alves - Orlando António da Graça - Teodato Mondim da Silva 
Hunguana - Lúcia da Luz Ribeiro - João André Ubisse Guenha 
- Lúcia F.B. Maximiano do Amaral - Manuel Henrique Franque. 

Deliberação no 28/CC/2004 

de 5 de Novembro 

Processo no 26/CC/2004 
O Conselho Constitucional delibera: 
Veio a Coligação Frente Alargada da Oposição (FAO) recorrer 

para o Conselho Constitucional, em 1 de Novembro de 2004, da 
deliberação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) no 74/2004, 
de 27 de Outubro, que rejeitara definitivamente algumas das 
candidaturas propostas pela Coligação, alegando, em síntese: 

1. A Comissão Nacional de Eleições (CNE) rejeitou as 
candidaturas apresentadas pela Coligação nos círculos 
eleitorais de Nampula, Tete, Inhambane e Gaza, alegamente 
por falta de certificados de registo criminal e por 
insuficiência de número de candidatos quer efectivos quer 
suplentes; 

2. Em 7 de Outubro de 2004, deram entrada na CNE listas 
de candidatos, alegadamente entregues pelo mandatário, 
de nove círculos eleitorais contendo um número de 
candidatos efectivos e um mínimo de quatro suplentes; 

3. Relativamente ao círculo de Nampula, foi entregue à CNE 
uma lista com apenas 42 candidatos efectivos e 4 suplentes, 
por erro de processamento de listas. Mas o número de 
processos efectivamente entregue foi de 50 candidatos 
efectivos e de 4 suplentes; 

4. Em relação ao círculo de Tete reconhece ter entregue 
uma lista com insuficiência de 4 candidatos em virtude 
de ter confundido o número de mandatos deste círculo; 

5. No que respeita aos círculos de Inhambane e Gaza, a 
coligação não encontra nenhuma explicação para a 
exclusão verificada, porquanto, foram apresentadas listas 
e processos correspondentes ao número de mandatos de 
cada um daqueles círculos eleitorais; 

6. A Lei no 7/2004, de 17 de Junho, Lei Eleitoral, nos seus 
artigos 164, no 2 e 165, no 1, estabelece que qualquer 
situação que configure irregularidade processual deve ser 
notificada ao mandatário para a regularizar; 

7. A referida Lei manda que o presidente da CNE mande 
notificar o mandatário da candidatura em causa para suprir 
as irregularidades no prazo de cinco dias, no entanto, o 
mandatário da coligação não foi notificado para proceder 
ao suprimento de nenhuma irregularidade, tendo tomado 
conhecimento da existência de irregularidades através 
da Deliberação no 74/2004, de 27 de Outubro; 

8. A recorrente tem, por uma questão de precaução, preparados 
processos para a substituição de eventuais candidatos 
excluídos. Assim a qualquer candidatura o direito de 
proceder à substituição de algum dos seus candidatos 
que não reúna condições de elegibilidade; 

9. Ao não notificar o mandatário para suprir, no prazo legal, 
as irregularidades invocadas, a recorrida incorreu na 
violação das disposições legais que regulam o processo 
eleitoral e violou o princípio de igualdade garantido pela 
Constituição da República, ao proceder à notificação de 
algumas candidaturas para suprirem irregularidades e 
apenas dar conhecimento da sua exclusão a outras. 

A recorrida, no seu pronunciamento, alegou e m resumo, o 
seguinte: 

Não corresponder à verdade que o mandatário tenha entregue 
as 9 listas com o número legal de efectivos e um mínimo 
de 4 suplentes; 



As fotocópias de listas juntas ao processo não são as que a 
recorrida recebeu da recorrente, pois, aquelas contêm 
assinatura e carimbo da CNE, conforme documentos que 
junta aos actos como Anexo 1; 

As listas apresentadas pela recorrente para os círculos de 
Inhambane e Gaza não continham os nomes dos candidatos 
suplentes e, dos 29 processos relativos a candidatos 
suplentes recebidos pela recorrida referem-se aos círculos 
de Nampula (4), Zambézia (4), Tete (4), Sofala (4), Maputo 
Província (5) e Maputo Cidade (4); 
A recorrente apresentou cópias do pedido de registo da 
coligação no Ministério da Justiça no dia 15 de Outubro, 
precisamente no último dia d o período reservado à 
verificação da regularidade dos processos de candidatura; 

Mesmo esgotado o período para a apresentação de 
candidaturas, a recorrida analisou as candidaturas propostas 
pela recorrente cu jo resultado consta da Deliberação 
n° 74/2004. A recorrida não vê como é que a recorrente 
poderia ser notificada para apresentar novas candidaturas 
fora do período previsto para o efeito; 

Os processos para a substituição de candidatos eventualmente 
excluídos deveriam ter s ido apresentados e m tempo 
próprio, uma vez que a relação de candidatos suplentes 
era insuficiente, ou, pelo menos, no momento em que 
juntou a cópia do pedido de registo da coligação; 

Os prazos legais no processo eleitoral correm ao mesmo 
tempo para todos os interessados e m igualdade de 
circunstâncias, não podendo a recorrida estabelecer a 
repetição de prazos eleitorais respeitantes à apresentação 
de candidaturas e à apreciação da sua regularidade a favor 
de alguns interessados. Aliás, estava tudo dependente da 
prova da legitimidade da coligação para fins eleitorais; 

A recorrente beneficiou, ainda assim, do facto de a verificação 
dos processos individuais da sua candidatura ter iniciado 
depois do período para o efeito reservado; 

Ao recurso deve, pelas razões expostas, ser negado 
provimento. 

Considera-se que o presente recurso fo i tempestivamente 
interposto ( n o dia 1 de Novembro de 2004, primeiro dia útil 
após o teimo do prazo, 31 de Outubro) e por quem tem legitimidade 
para o fazer. 

Foram reunidos os elementos reputados necessários para o 
esclarecimento dos factos. 

A decisão recorrida é uma decisão final de um órgão competente, 
e o recurso dos actos decorrentes do processo de apresentação de 
candidaturas compete, nos termos do artigo 168 da Lei n° 7/2004, 
ao Conselho Constitucional. É, pois, competente para dele conhecer. 

Nada obsta, por isso, ao conhecimento do mérito do recurso. 
Haverá, assim, que apreciar e analisar se algum dos vícios 

apontados nas alegações apresentadas pelas partes, justificarem 
ou não a rejeição das listas apresentadas pela recorrente. 

Apreciando: 

A Lei no 7/2004, de 17 de Junho, estabelece o modo de eleição 
da Assembleia da República e nos seus artigos 152 e 153 determina 
que "os deputados à Assembleia d a República são e leitos por 
listas plurínominais de cada círculo eleitoral" e que "as listas 
propostas à eleição devem indicar candidatos efectivos em número 
igual ao dos mandatos atribuídos ao círculo eleitoral a que se 
refiram e de candidatos suplentes em número não inferior a três e 
nem superior ao dos efectivos". 

O exame dos autos permite apurar a seguinte sucessão de factos: 

- Em 7 de Outubro de 2004 a Coligação FAO apresentou à 
CNE com vista às eleições para Assembleia da República, 
os documentos pertinentes à sua inscrição para fins 
eleitorais. Apresentou ainda as listas de candidatos para 
9 círculos eleitorais, designadamente, o de Nampula, 
Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo 
Província e Maputo Cidade. 

- Das listas recebidas pela CNE, as que respeitavam os círculos 
de Nampula, Tete, Inhambane e Gaza apresentavam-se 
incompletas não perfazendo o número legal de candidatos 
efectivos e suplentes. 

- A C N E , através da Deliberação n° 74/2004, de 27 d e 
Outubro, rejeitou as candidaturas constantes destas listas 
"por falta de candidatos com requisitos legais em número 
suficiente em termos efectivos e suplentes". 

Face a este quadro fáctico, verifica-se que não cabe razão à 
recorrente que considera terem sido violados os artigos 164 e 
165 da Lei n° 7/2004, de 17 de Junho. 

Com efeito, nos termos da Lei Eleitoral (Lei n° 7/2004, de 17 
de Junho), as listas propostas à eleição de deputados devem indicar 
candidatos efectivos em número igual ao dos mandatos atribuídos 
ao círculo a que se refiram e de candidatos suplentes em número 
não inferior a três e nem superior ao dos efectivos e os candidatos 
de cada lista consideram-se ordenados segundo a sequência da 
respectiva declaração de candidatura. 

Na sua pretensão, a recorrente ao apresentar a sua candidatura, 
formulava implicitamente u m pedido: que fossem declarados 
elegíveis os candidatos indicados nas listas, quer efectivos, quer 
suplentes, em número suficiente. As listas que compõem o processo 
de candidatura devidamente instruído, devem conter um número 
suficiente de candidatos porque constituem condição, pressuposto 
de candidatura. E só as listas que perfazem o número legal de 
candidatos efectivos e de suplentes, preenchem este pressuposto. 

Qualquer concorrente a uma eleição plurinominal pode, no prazo 
de suprimento de irregularidades, proceder a substituições dos 
candidatos inicialmente apresentados. 

O despacho de notificação invocado pela recorrente, a existir, 
só poderia incidir sobre irregularidades processuais passíveis de 
correcção. 

No presente caso, o mandatário da recorrente não podia ser 
notificado pela recorrida para proceder à substituição do candidato 
ou candidatos inelegíveis pelos suplentes, no prazo legal, porque 
o processo de candidatura para os círculos eleitorais requeridos 
nào preencheu a totalidade dos requisitos legais. Relativamente à 
questão do pedido de averbamento da coligação, suscitada pela 
recorrida no seu pronunciamento junto aos autos, este Conselho 
não toma dela conhecimento por se tratar de matéria que não faz 
parte do objecto do presente recurso. 

Decidindo: 

Nestes termos, o Conselho Constitucional decide negar 
provimento ao recurso interposto pela Coligação Frente Alargada 
da Oposição - FAO, por falta d e fundamentação legal e, e m 
consequência, confirmar a decisão da CNE. 

Registe, notifique e publique-se. 

Maputo, 5 de Novembro de 2004. - Rui Baltazar dos Santos 
Alves - Lúcia F.B. Maximiano do Amaral - Orlando António 
da Graça - Teodato Mondim da Silva Hunguana - Lúcia da 
Luz Ribeiro - João André Ubisse Guenha - Manuel Henrique 
Franque. 



Deliberação no 29/CC/04 

De 5 de Novembro 

Processo n° 27/CC/04 

O Conselho Constitucional delibera: 
O Partido Trabalhista - PT, representado pe lo respectivo 

mandatário, interpôs recurso para este Conselho Constitucional 
da Deliberação no 74/2004, de 27 de Outubro, da Comissão Nacional 
de Eleições, alegando, em síntese, o seguinte: 

a) Para efeito de candidatura para as eleições legislativas 
de 1 e 2 de Dezembro de 2004 , submeteu a 
documentação necessária, em conformidade como 
disposto nos nos 2 e 3 do artigo 163 da Lei no 7/2004, 
de 17 de Junho, sobre os requisitos de apresentação 
das candidaturas; 

b) Concluídas todas etapas, a CNE, através da deliberação 
recorrida, excluiu as listas das candidaturas do partido 
nos círculos eleitorais de Maputo-Província, Maputo-
Cidade, Tete, Niassa e Sofala, com fundamento na 
insuficiência de candidatos suplentes; 

c) O recurso está em conformidade com o artigo 168 da 
Lei no 7/2004, de 17 de Junho, e é motivado pela 
violação do artigo 165 da mesma Lei pela CNE. 

O recorrente, por discordar com a exclusão das suas listas de 
candidaturas nos círculos eleitorais mencionados, solicita ao 
Conselho Constitucional a distribuição dos candidatos constituintes 
da lista do círculo de Niassa para preencher o número de suplentes 
das listas de candidatos dos círculos de Sofala, Maputo-Província, 
Maputo-Cidade e Tete. 

A distribuição em causa, de acordo com o recorrente, deve ser 
feita de tal forma que os candidatos da lista do círculo de Niassa 
com as sequências de um a dois; quatro a seis; sete a nove e nove 
a doze completem, respectivamente, o número de suplentes das 
listas dos círculos de Sofala, Maputo-Província, Maputo-Cidade 
e Tete. 

A CNE pronunciou-se sobre o recurso nos seguintes termos: 

a) Entende que, fora das substituições previstas no artigo 
170 da Lei Eleitoral, as candidaturas para suprirem 
candidaturas nulas' devem ser entregues dentro do 
período de apresentação de candidaturas; 

b) O mínimo d e três suplentes por cada lista visa a 
sustentação das listas n o culminar do processo de 
v e r i f i c a ç ã o dos p r o c e s s o s de cand ida tu ra e, 
posteriormente, o preenchimento das vagas que ocorram 
na Assembleia da República quando o concorrente 
arrecade todos os assentos estabelecidos para um 
determinado círculo eleitoral , sendo por isso a Lei 
Eleitoral fixa, no no 1 do artigo 153, o número mínimo 
de três candidatos suplentes por cada lista; 

c) As listas apresentadas 'são únicas, no culminar do processo 
das designações internas de candidatos pelos próprios 
partidos políticos e coligações, e só podem ser alteradas 
(...) nos termos previstos no artigo 170, com referência, 
em parte, ao disposto nos artigos 147 e 159, todos da 
Lei no 7/2004, de 17 de Junho. ; 

d) Não faz sentido que alguém não constante das listas 
entregues dentro do prazo das candidaturas seja 
apresentado para substituir uma candidatura fora do 
período reservado para o efeito; 

e) O regime supletivo do n° 2 do artigo 165 in fine' (sic) 
da Lei Eleitoral mostra que os suplentes são uma reserva 
de candidatos para fazer face às vicissitudes que as 
listas possam vir a ter no âmbito da verificação da 
regularidade das candidaturas; 

f) Se o número de suplentes - ainda que dentro do prazo 
legal - for, à partida, insuficiente, não serão as 
substituições que irão salvar alguma lista. 

O recurso é tempestivo e não se verificam irregularidades nem 
questões prévias que possam obstar à sua apreciação e decisão. 

Analisando: 

Em relação ao pronunciamento da Comissão Nacional de 
Eleições: 

Este órgão sustenta, no seu pronunciamento, que a substituição 
de candidatos fora da situação prevista no artigo 170 da Lei Eleitoral 
só pode ser feita dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 

Este entendimento não é correcto, porquanto, conforme resulta 
da interpretação do disposto nos nos 2 e 3 do artigo 165 da mesma 
lei, a substituição de candidaturas nulas ocorre depois de esgotado 
o prazo aludido. Tal é assim, pois uma candidatura é declarada 
nula em virtude do não suprimento de irregularidades formais 
que lhe digam respeito, irregularidades constatadas e notificadas 
pela CNE no decurso do processo de verificação das candidaturas 
que, segundo o disposto no no 2 do artigo 164 da Lei Eleitoral, 
tem lugar nos oito dias subsequentes ao termo do prazo de 
apresentação de candidaturas. 

Neste sentido, contrariamente ao entendimento da CNE, as listas 
apresentadas pelos proponentes podem ser alteradas não só nos 
termos previstos pelos artigos 166 e 170 da Lei Eleitoral como 
também ao abrigo do disposto no no 3 do artigo 165 da mesma 
lei. Faz sentido, pois, que uma nova candidatura seja entregue à 
CNE, após o período de apresentação das listas, para substituir 
outra que tenha sido anulada por enfermar de irregularidade. O 
regime supletivo consagrado no artigo 165, no 3 in fine da Lei 
Eleitoral - e não no no 2 invocado (supomos por mero lapso) pela 
recorrida - é aplicável apenas aos casos em que o mandatário 
não tenha apresentado novo candidato para substituir a candidatura 
anulada, não abrangendo os casos previstos nos artigos 166 e 
170 da Lei Eleitoral. 

Daqui se depreende que a exigência do número mínimo de 
suplentes, conforme o disposto no no 1 d o artigo 153 da Lei 
mencionada, não visa a sustentação das listas no culminar do 
processo d e verificação dos processos d e candidatura , como 
entende a recorrida. 

Não é exacta a afirmação da recorrida segundo a qual os 
candidatos suplentes servem para o preenchimento das vagas que 
ocorram na Assembleia da República 'quando o concorrente 
arrecade todos os assentos estabelecidos para um determinado 
círculo eleitoral'. Na verdade, uma vaga na Assembleia pode ocorrer 
mesmo nas situações em que uma lista não tenha arrecadado todos 
os assentos atribuídos a um círculo eleitoral e, nestes casos, para 
o preenchimento da vaga verificada se recorre, nos termos do 
disposto no no 1 do artigo 172 da Lei Eleitoral, ao 'primeiro 
candidato não eleito, na respectiva ordem de precedência, da lista 
a que pertencia o titular do mandato vago que não esteja impedido 
de preencher o mandato . Perante esta hipótese, os suplentes só 
são chamados para o preenchimento das vagas quando estas já 
não possam ser integradas com recurso a candidatos efectivos 
não eleitos. 



Em relação às alegações e ao pedido do recorrente: 

Conforme foi aflorado, a Lei Eleitoral, no n° 1 do artigo 153, 
fixa os requisitos a que devem obedecer as listas de candidaturas 
às eleições legislativas, exigindo que em tais listas se indique 
cand ida tos e fec t ivos em número igual ao dos manda tos 
correspondentes aos respectivos círculos eleitorais e candidatos 
suplentes em número nào inferior a três e nem superior ao dos 
candidatos efectivos. 

Consta da deliberação recorrida que as listas de candidaturas 
apresentadas à CNE pelo recorrente, referentes aos círculos eleitorais 
de Niassa , Tete, Sofala , Maputo-Província, Maputo-Cidade, 
continham, respectivamente, zero, um, dois, um e um candidatos 
suplentes, o que mostra manifestamente que as listas em causa 
não preenchiam ab initio o número mínimo de suplentes estabelecido 
pela disposição legal citada. 

Em face disto, suscita-se a questão de saber se este facto configura 
ou não a situação de irregularidades formais prevista pelo n° 1 do 
artigo 165 da Lei Eleitoral, de cuja verificação o Presidente da 
CNE manda notificar imediatamente o mandatário da candidatura 
em causa para efeito de suprimento. 

A resposta a esta questão t em de resultar da interpretação 
conjugada do disposto nos artigos 164, no 2; e 165 da Lei Eleitoral. 
O primeiro preceito fixa o prazo de oito dias, contados a partir 
do termo do período de apresentação de candidaturas, para a CNE 
verificar a regularidade de cada processo, a autenticidade dos 
documentos que o integram e a elegibilidade dos candidatos. 

O segundo preceito, no seu n° 1, determina que os mandatários 
das candidaturas cujos processos enfermem de irregularidades 
formais sejam notificados imediatamente para as suprirem, no 
prazo de cinco dias. 

A consequência do não suprimento das irregularidades formais 
no prazo legal é, nos termos do n° 2 do mesmo preceito, a nulidade 
da candidatura. Neste caso, o n° 3 confere a o mandatário da 
candidatura inquinada de nulidade a faculdade de a substituir no 
prazo de dois dias após a notificação da anulação. Se o mandatário 
nào exercer aquela faculdade, a CNE procede ex o f f i c io à 
substituição da candidatura anulada pelo primeiro candidato 
suplente que preencha todos os requisitos legais, conforme o 
disposto na parte final do mencionado no 3. 

Da análise precedente se chega à conclusão de que, nos termos 
da Lei Eleitoral vigente, as irregularidades formais supríveis se 
referem a candidaturas apresentadas à CNE no prazo pertinente 
e não à insuficiência originária de candidatos duma lista. Só assim 
se pode compreender que o não suprimento das irregularidades 
implique a nulidade da candidatura e a substituição desta ou por 
uma nova ou, supletivamente, por um suplente integrante da lista. 

Além disso, a Lei Eleitoral, no artigo 165, impõe à CNE que 
notifique os mandatários de irregularidades formais, as quais não 
abrangem, obviamente, o vício substancial decorrente da violação 
do disposto no n° 1 do artigo 153. 

É importante notar que o artigo 165 da Lei Eleitoral em vigor 
tem como precedente histórico imediato o artigo 153 da Lei n° 3/ 
199, de 2 de Fevereiro, que, por sua vez, reproduzia grosso modo 
o texto do artigo 78 da Lei n° 4/93, de 28 de Dezembro. O citado 
artigo 153 da Lei Eleitoral anterior dispunha apenas que 
'verificando-se irregularidade processual, o Presidente da Comissão 
Nacional de Eleições manda notificar imediatamente o mandatário 

da lista para a suprir no prazo de cinco dias , coincidindo mutatis 
mutandi com o enunciado do n° 1 do artigo 165 da actual Lei 
Eleitoral. Verifica-se, assim, que as normas expressas nos n°s 2 e 
3 deste artigo são totalmente novas e traduzem uma evolução no 
sentido de to rnar mais es t r i to o regime de suprimento das 
irregularidades, ao explicitar o seu conteúdo, contrariamente ao 
que acontecia com a legislação anterior. 

Por isso, por um lado, o recorrente não tem razão quando alega 
a violação do artigo 165 da Lei Eleitoral pela CNE e, por outro, 
improcede o pedido do mesmo no sentido do preenchimento das 
listas dos círculos eleitorais de Tete, Sofala, Maputo-Província e 
Maputo-Cidade, rejeitadas por insuficiência de candidatos suplentes, 
por candidatos efectivos da lista do círculo eleitoral de Niassa, 
igualmente rejeitada pela mesma razão. 

Decidindo: 

Pelo exposto, é negado provimento ao recurso interposto pelo 
Partido Trabalhista-PT, por falta de fundamentação legal. 

Registe, notifique e publique-se. 

Maputo, 5 de Novembro de 2004. - Rui Baltazar dos Santos 
Alves - João André Ubisse Guenha - Orlando António da Graça 

- Lúcia da Luz Ribeiro - Lúcia F.B. Maximiano do Amaral. 
Manuel Henrique Franque. 

Voto de vencido 

Votei vencido pelas seguintes razões: 

1 - Em termos de irregularidades formais a Lei n° 7/2004, 
de 17 de Junho, n ã o distingue entre insuficiências 
originárias, de candidatos de uma lista, e insuficiências 
supervenientes. Por outro lado não se pode presumir que 
a Lei, ao tratar de irregularidades formais' no artigo 165, 
distinga necessariamente entre irregularidades de ordem 
formal e as ordem não formal, ou substantivas. Com efeito 
tal destrinça só poderia resultar de uma diferenciação de 
regimes para umas e outras, o que não é caso. E tal não é 
precisamente porque a Lei estabeleceu um regime único 
de irregularidades, o do referido artigo 165, não m e 
parecendo legítimo deduzir-se um outro por mera via de 
interpretação. 

De tal forma isso é assim que a lei determina que a CNE receba 
as candidaturas, isto é as listas, e as mande afixar, todas elas, de 
imediato, findo o prazo de apresentação (n° 1 do artigo 164). Só 
depois, isto é depois da afixação, é que se vai proceder à verificação 
das candidaturas, e é nesta fase, apenas nesta fase, que se podem 
detectar i r regular idades, se jam elas quais forem (n° 2 do 
artigo 164). De todas as irregularidades, et ubilex non distinguit, 
nec interpres distinguere debet, a CNE deve 'mandar notificar 
imediatamente o mandatário da candidatura em causa para a(s) 
suprir, no prazo de cinco dias', nos termos do n° 1 do artigo 165. 

2 - De facto o artigo 165 da Lei n° 7/2004 procede 
directamente d o ar t igo 153 da Lei n° 3/99, de 2 de 
Fevereiro, que por sua vez procede do artigo 78 da Lei 
n° 4/93, de 28 de Dezembro. De tal forma que as únicas 
diferenças entre o artigo 165 e os seus predecessores são 
que, p o r um lado , onde aqueles artigos falavam de 
' i r regular idades p rocessua i s ' o artigo 165 fala de 



irregularidades formais, e, depois deste último reproduzir 
no seu n° 1 a disposição comum aos três artigos, explicita, 
nos seus números 2 e 3, o regime que naquelas duas leis 
estava apenas implícito. Quer dizer que não sê introduz 
regime diferente, apenas se expressa o regime que já era 
aplicável ao abrigo daquelas leis. Pelo que, embora sendo 
totalmente novos aqueles números 2 e 3, as normas neles 
contidas não são novas, pois limita-se a explicitar o 
regime de suprimento das irregularidades...contrariamente 

ao que acontecia com a legislação anterior que não o 
explicitava, como muito bem se expende na presente 

deliberação. P ara concluir que a pesar das a parentes 
diferenças, não há diferença de regime ao longo das três 
leis em causa. 

Em suma, para se garantir a mais estrita igualdade de tratamento 
entre todas as candidaturas, é imperioso que prevaleça o mesmo 
regime de irregularidades, o único expressamente consagrado na 
lei, não me parecendo lícito admitir regimes diferenciados em 
função de uma graduação ou classificação de irregularidades que 
a lei desconhece mas que se introduz por via de dedução. Sob 
pena de se resvalar no subjectivismo. 

Teodato Mondim da Silva Hunguana. 


