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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES 

Deliberação n.° 58/2008 

de 1 de Setembro 

Aos dias seis de Agosto de dois mil e oito, a Comissão Nacional 
de Eleições recebeu a documentação relativa ao pedido de 
inscrição, para fins eleitorais, do Partido Trabalhista — P.T. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Certidão de registo com os respectivos estatutos; 
c) Sigla; 
d) Símbolo; 
e) Denominação; 
f ) Lista dos titulares dos órgãos de direcção ou coordenação 

do Partido Trabalhista; 
g) Acta n.° 46/CC/PT/2008, de 21 de Maio; 
h) Designação de mandatário; 
i) Ficha do mandatário de candidatura. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido do candidato a proponente, ficando, 
consequentemente, inscrito o PARTIDO TRABALHISTA 
— PT, visando a sua participação nas Eleições Autárquicas 
marcadas para o dia dezanove de Novembro de dois e mil e oito. 



2. Notifica-se o mandatário para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal, que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenacão 
do Partido, 

Registe-se e publique-se. 

Por Eleições Livres, Justas e Transparentes. 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 59/2008 

de 1 de Setembro 

Aos dias seis de Agosto de dois mil e oito, a Comissão Nacional 
de Eleições, através do Secretariado Técnico da Administração 
Eleitoral ao nível da província de Nampula, recebeu a 
documentação relativa ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, 
da ADECINA - Associação de Desenvolvimento Cívico de 
Nampula. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos da ADECINA; 
c) Certidão de registo da ADECINA; 
d) Um documento contendo a Sigla, Símbolo e Denominação 

da ADECINA; 
e) Acta n.°1/07, de 11 de Agosto que reporta as actividades 

que antecederam a fundação da Associação; 
f ) Designação de mandatário; e 
g) Ficha de mandatário. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n,° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina; 

1. É improcedente o pedido do candidato a proponente, ficando, 
consequentemente, indeferido o pedido de inscrição da 
ADECINA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CÍVICO DE NAMPULA, para a sua participação nas Eleições 
Autárquicas de dezanove de Novembro de dois e mil e oito, por 
ter apresentado documentação que não se conforma com os 
requisitos legais para a qualidade de proponente. Tem legitimidade 
para participar e propor candidatos nas eleições autárquicas de 
2008, os proponentes indicados nos artigos 123, n.° 1 e 136, 
ambos da Lei n.° 18/2007, de 18 de Julho. Tratando-se de grupos 

de cidadão eleitores, o seu âmbito deve abranger eleitores inscritos 
na área da respectiva autarquia local e não ã totalidade da 
província. 

2. Notifique-se o mandatário para, querendo, no prazo legal 
suprir a irregularidade decorrente da falta dos documentos 
exigidos para se habilitar a qualidade de proponente, nos termos 

ia Lei n.o 18/2006, de 26 de Fevereiro, e da Deliberação n.° 30/ 
2008, de 30 de Mato. 

Registe-se e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 60/2008 

de 1 de Setembro 

Aos catorze dias de Agosto de dois mil e oito, a Comissão 
Nacional de Eleições recebeu, através do Secretariado Técnico 
da Administração Eleitoral ao nível da província de Nampula, a 
documentação relativa ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, 
da OCINA - Organização dos Candidatos independentes de 
Nacala. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos da OCINA; 
c) Registo notarial da Comissão de Recolha de Assinaturas 

dos Candidatos de Apoio para as Eleições Autárquicas 
de 1998; 

d) Sigla da OCINA; 
e) Símbolo da OCINA; 
f ) Denominação da OCINA; 
g) Lista dos titulares dos órgãos de direcção ou coordenação 

da OCINA designados; 
h) Designação de mandatário; e 

i) Ficha de mandatário de candidatura. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.o 1 do artigo 7 da Lei n.°8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrita a 
OCINA - ORGANIZAÇÃO DOS CANDIDATOS INDEPEN-
DENTES DE NACALA, visando a sua participação nas Eleições 
Autárquicas marcadas para o dia dezanove de Novembro de dois 
e mil e oito. 

2. Notifique-se o mandatário para no prazo legai suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenação e 
a ficha de mandatário do grupo de cidadãos eleitores proponentes. 

Registe-sè e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 61/2008 

de 1 de Setembro 

Aos dezoito dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, do Partido Renovador 
Democrático - PRD. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 
a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Certidão de Registo com os respectivas estatutos; 
c) Sigla, Símbolo e Denominação num único documento; 
d) Lista dos titulares dos órgãos de direcção ou 

coordenação do Partido: 



e) Designação de mandatário; e 
f ) Ficha de mandatário, 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n,° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. E aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrito o 
PARTIDO RENOVADOR DEMOCRÁTICO - PRD, visando 
a sua participação nas Eleições Autárquicas marcadas para o dia 
dezanove de Novembro de dois e mil e oito. 

2. Notifique-se o proponente para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenação e 
ainda para apresentar a sigla, símbolo e denominação do 
proponente em três folhas separadas de formato A4. 

Registe-se e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 62/2008 

de 1 de Setembro 

Aos vinte e um dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, da Associação Juntos 
pela Cidade - JPC. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos; 
c) Certidão de Registo; 
d) Sigla; 
e) Símbolo; 
f ) Denominação; 
g) Lista dos membros do Conselho de Direcção; 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrita a 
ASSOCIAÇÃO JUNTOS PELA CIDADE - JPC, visando a 
sua participação nas Eleições Autárquicas marcadas para o dia 
dezanove de Novembro de dois e mil e oito. 

2. Notifique-se o proponente para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenação e 
a designação e respectiva ficha do mandatário do grupo de 
cidadãos eleitores proponentes. 

Registe-se e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 63/2008 

de 1 de Setembro 

Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a Comissão 
Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa ao pedido 
de inscrição, para fins eleitorais, do Partido Moçambicano da 
Social Democracia - MONAMO/PMSD. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos; 
c) Certidão de Registo; 

d) Sigla; 
e) Símbolo; 
f ) Denominação; 
g) Lista dos titulares dos órgãos de direcção ou coordenação 

do Partido. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrito o 
PARTIDO MOÇAMBICANO DA SOCIAL DEMOCRACIA 
— MONAMO/PMSD, visando a sua participação nas Eleições 
Autárquicas marcadas para o dia dezanove de Novembro de dois 
e mil e oito. 

2. Notifique-se o proponente para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenação e 
ainda a designação e respectiva ficha de mandatário do Partido. 

Registe-se e publíque-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 64/2008 

de 1 de Setembro 

Aos vinte e seis dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, do Partido FRELIMO. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos em Boletim da República; 
c) Estatutos em Brochura; 
d) Certidão de Registo; 
e) Sigla; 
f ) Símbolo; 
g) Denominação; 
h) Designação dos titulares dos órgãos de direcção ou 

coordenação do Partido na certidão de registo. 



Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrito o 
PARTIDO FRELIMO, visando a sua participação nas Eleições 
Autárquicas marcadas para o dia dezano ve de Novembro de dois 
e mile oito. 

2. Notifique-se o proponente para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da designação de mandatário e 
da respectiva ficha. 

Registe-se e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 65/2008 
de 1 de Setembro 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, do Partido RENAMO. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos: 

a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Estatutos; 
c) Certidão de Registo; 
d) Resolução n.° 2/CNR/2007, de 7 de Agosto, atinente à 

participação da RENAMO nas Eleições Autárquicas 
de 2008. 

e) Sigla; 
f ) Símbolo, 
g) Denominação; 
h) Designação de mandatário. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. É aceite o pedido, ficando, consequentemente, inscrito o 
PARTIDO RENAMO, visando a sua participação nas Eleições 
Autárquicas marcadas para o dia dezanove de Novembro de dois 
e mil e oito. 

2. Notifique-se o mandatário para no prazo legal suprir a 
irregularidade decorrente da falta da deliberação formal que 
designa os titulares dos órgãos de direcção ou de coordenação 
ou a certidão de registo com os devidos averbamentos 
correspondentes a actual direcção do Partido, a ficha de 
mandatário do Partido e ainda a nota que clarifica a sigla, símbolo 
e denominação do proponente, em folhas separadas de formato 
A4, sem timbre. 

Registe-se e publique-se 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 66/2008 

de 1 de Setembro 

Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, do cidadão Leonardo 
José Carlos Lichucha. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos 

a) Requerimento de inscrição; 
b) Documento que indica que o signatário é candidato 

independente; 
c) Designação do mandatário; 
d) Ficha de candidato a Presidente do Conselho Municipal 

da Matola; 
e) Ficha de candidato a membro da Assembleia Municipal 

da Matola; 
f ) Declaração de Honra; 
g) Declaração de aceitação de mandatário; 
h) Fotocópia do Cartão de Eleitor; 
i) Fotocópia do BI; 
j) Duas fotografias tipo passe coloridas; 

Registo Criminal; 
l) Atestado de Residência; 
m) 77 fichas de assinaturas de apoiantes. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. E improcedente o pedido do candidato a proponente, ficando, 
consequentemente, indeferido o pedido de inscrição do cidadão 
L E O N A R D O J O S É C A R L O S L I C H U C H A , pa ra a sua 
participação nas Eleições Autárquicas de dezanove de Novembro 
de dois e mil e oito, por ter apresentado documentação que não se 
conforma com os requisitos legais para a qualidade de 
proponente. 

2. Notifique-se o mandatário para, querendo, no prazo legal 
suprir a irregularidade decorrente da falta dos documentos 
exigidos para se habilitar a qualidade de proponente, nos termos 
da Lei n.° 18/2006, de 26 de Fevereiro, e da Deliberação n.° 30/ 
2008, de 30 de Maio. 

Registe-se e publique-se. 

POR ELEIÇÕES LIVRES, JUSTAS E TRANSPARENTES 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 

Deliberação n.° 67/2008 

de 1 de Setembro 

Aos vinte e nove dias do mês de Agosto de dois mil e oito, a 
Comissão Nacional de Eleições recebeu a documentação relativa 
ao pedido de inscrição, para fins eleitorais, da Coligação 
Ecologista Verdes - CEV. 

O pedido vem instruído com os seguintes documentos 
a) Requerimento do pedido de inscrição; 
b) Cópia dos Estatutos da Coligação não autenticados 



c) Ficha do mandatário; 
d) Denominação e sigla num único documento; 
e) Símbolo eleitoral; 
f ) Cópia de um documento denominado "Certidão do 

Registo" da Coligação não autenticada pelos serviços 
centrais competentes; 

g) Fotocópia da Acta n.° 001/CEV/2008, de 24 de Agosto, 
não autenticada e sem data a reportar assuntos tratados 
na sessão da assembleia geral extraordinária da 
coligação; 

h) Cópia do Pacto Coligatório não autenticado pelos 
serviços notariados. 

Verificados os requisitos legais e ao abrigo do disposto na 
alínea g) do n.° 1 do artigo 7 da Lei n.° 8/2007, de 26 de Fevereiro, 
a Comissão Nacional de Eleições, reunida em sessão plenária, em 
um de Setembro de dois mil e oito, determina: 

1. E improcedente o pedido do candidato a proponente, ficando, 
entemente, indeferido o pedido de inscrição da 
AÇÃO ECOLOGISTA VERDES — CEV, para a sua 

participação nas Eleições Autárquicas de dezanove de Novembro 
de dois e mil e oito, por ter apresentado documentação que não se 
conforma com os requisitos legais para a qualidade de 
proponente. 

2. Notifique-se o mandatário para, querendo, no prazo legal 
suprir a irregularidade decorrente da não apresentação de 
documentos oficiais e autênticos que constitui o processo do 
pedido de inscrição da Coligação Ecologista Verdes - CEV, 
des ignadamente , Estatutos da Coligação resultantes do 
reconhecimento da sua existência legal praticado pelo órgão 
competente do Estado, a partir de Partidos políticos legalmente 
existentes e comprovada em documentos oficiais e autênticos, 
Certidão de registo da Coligação no Ministério da Justiça com 
todas as formalidades legais e separar em dois documentos 
individualizados em folhas A4, a sigla e a denominação e finalmente 
juntar o documento da designação do mandatário da Coligação. 

Registe-se e publique-se. 

Por Eleições Livres, Justas e Transparentes 

O Presidente, Prof. Doutor João Leopoldo da Costa. 




