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Dec:reto Presidenc:lal n.O 47/83
de 19 do Setembro

Considerando que a defesa da Revolucao Angolana,
ncsta fasc que 0 n05S0 processo rcvolucionario atra
vessa, em que ° imperialismo internacional, pretendc
a todo 0 custo, impcdir ° exerclcio plene, do direito
legftimo conquistado pelo Povo Angolano, de dirigir
os scus proprios destines, exige da parte de todos os
cidaddos angolanos, de Cabinda ao Cunene, uma
participacao activa nas tarefas de vigilfincia popular;

Considerando, que 0 Bureau Politico do Comitd
Central do MPLA-Partido do Trabalho, em sua reuniao
de 17 de Agosto de 1983, nprovou os prlnclpios
basicos e institucionalizou as Brigadas Populates de
Vigilancia, como uma crganizacao de massas, quc
funciona sob a orientacao do MPLA-Particlo do Tl'a
balho, integrando os cidadaos angolanos que volun
tariamentc estejam dispostos, a realizar as tarefas do
natureza complemental' em relacao aquelas que estao
acometidas aos organismos de Defesa e Seguranca,
com 0 objective de liquidar os inimigos da nossa
Revolucao, al onde se manifestem, como forma de
contribuir para a estabilidade social, factor funda
mental para 0 desenvolvimento socio-economico e
cultural do Pals e para 0 bern estar de todo 0 110SS0
Povo:

Ae abrigo do artigo 54,0 da Lei Constitucional,
determine:

Artigo 1.°-:t. aprovado 0 Regulamento das Bri
gadas Populares de Vigilancia. anexo ao prcsente
decreto.

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Gabinete do Presidente
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o Presidente da Republica, JOSE EDUARDO DOS
SANTOS.

Luanda, aos 19 de Setembro de 1983.

Publique-se.

Art. 4.° - Este decreto cnrra imcdiatamente em
vigor.

Art. 3.° - '8 criado sob a tutela do Ministerio da
Coordenacao Provincial, 0 Departamento Nacional para
as Brigadas Populares de Vigilancia.

a) Ministerio da Coordenacao Provincial;
b) Comissarios Provinciais;
c) Cornissarios Municipals:
d) Comissarios Comunais;
e) Cornissarios de Bairro,

Art. 2.° - Deverao apoiar, implementar e orientar
a actividade pratica das Brigadas Populares de Vigi
lancia, os seguintes orgaos:
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2. As Brigadas Popularcs de Vigilancia Iuncionam
sob a oricntacao do MPLA-Partido do Trabalho.

ARTIGO 2,"

(Objedivos)

Os objectives principais das Brigadas Populares de
Vigilancia sao:

a) organizar as massas populares nas suas areas
de residencia, a fim de contribuirem para a
prevencao e combate as manifestaeoes con
tra-revolucionarias e as actividades crimino
sas e anti-sociais nas suas areas, atraves do
service de vigilancia e em estreita colabo
rar,:ao com os organismos de Defcsa, Segu
ranca e Ordem Interna:

(Natureza)

1. As Brigadas Populares de Vigilancia (B. P. V.)
constituem uma organizacao de masses intcgrada por
cidadaos angolanos que estcjam dispostos a contribuir
voluntariamente para a defesa do Pais, dos bcns e
dos cidadaos, contra os ataqucs dos inimigos contra
-revolucionarios, dos delinquentcs comuns e dos ele
mentos anti-soctais, bern como a contribuir para 0
desenvolvimento econ6mico e social do Pills.

NATUREZA E OBJECflVOS

ARTIGO 1.°

Regulamento das Brigadas Populares
de Vigilincia

CAP!TULO I

I

\
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2. Sempre que as condicoes e 0 ntimero de briga
dlstas 0 permitam, procurer-se-a que a zona de aC!(30
de cada brigadista seja territorialmentc 0 mais pequeno
possivcl, organizando-as por quartciroes e prcdios.

(Oryanizs~o Torritorial)

1. As Brigadas Populares de Vigilancia organizam
-sc por areas de residencia dos cidadaos, podcndo ser
criadas por quarteiroes, predios, bairros ou povoacocs.
de acordo com as condicoes objectivas de cada area
e 0 numero de brigadistas existentes.

ARTlGO 3:

Disposi~ao geral

ORGA.NlZA.<;AO

SE~AO I

CAPfTULO 11

b) contribuir para a educacao politica e ideolo
gica da populacao;

c) apolar as instituicoes estatais na cxecucdo de
campanhas de promocao de saude publica;

d) promovcr e organizar trabalhos de Iimpeza e
embelezamento em cada area de residencia
com vista a criar melhorcs condicocs am-
bientais de vida; ,

c) prornover e organizar 0 trabalho voluntario
entre os sees membros, com vista a apoiar
a econornia nacional e para a exccucao de
obras de interesse social nas SlIJS areas de
residencia:

f) mobilizar 8S massas populates em cada area
para 11 realizacao de outras tarefas indica
das pclo MPLA-Partido do Trabalho.

/
!
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ARTIGO 5.0

(Atrlbui\-'<Ocsd~ Coordcuador)

Sao atribuicoes do coordenador da Brigada Popu
Iar de Vigildncia as seguintes:

a) dirigir todo 0 trabalho da Brigada e presidir
as suas reunioes e as da sua direccao,

b) manter contactos de trabalho com os 6rgaos
de defesa, seguranca e ordcm interna na
sua area;

c) resolver e encaminhar junto dos organismos
competentes os problemas detectados pelos
brigadistas durante os seus turnos de set
vico:

ti) coordenar com as cstruturas estatais compe
tentes, 0 apoio das Brigades na realizacao
de tarelas de massas:

e} dirigir 0 trabalho de mobilizacao das massas
na area de accfio da Brigada para a reali
Z3<;80 das tarefas indicadas pelo MPLA
-Partido do Trabalho:

f) informal' periodicamente 0 Comito de direccao
da Brigada, a nlvel da Comuna ou do Bair-
1'0, sobre as actividades e a situacao da
Brigada que dirige:

g) executar as demais tarefas que Ihe sejam indi
cadas pelo Comite de Direccao da Brigada
a nfvcl da Comuna au do Bairro.

SE~AO II

Organiza~o de cada Brigada Popular ·de··VigiIancia
ARTIGO 4.0

(Composi~o)

.1. Cada Brigada Popular de Vigilancia sera did
gida por um coordenador, urn responsavel para a
organizacao e urn responsavel para a vigilancia, cleitos
em assembleia de membros da brigada, mediante vota
C(iIodirecta e aberta.

2. Cada Brigada tera um minimo de tres membros.

9
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Sao atribuicces do rcsponsavel para a vigilancia
das Brigadas Populates de Vigilancia, as seguintes:

a) organizar os services de guarda dos Brigadls
tas, determinando os objectives priorita
rios a atingir:

b) manter contactos de trabalho com os ol'gaos
de Defesa, Seguranca e Ordem Interna da
area de accao .Q.a Brigada:

c) jnforrnar 0 coordcnador da Brigada e os orga
nismos competcntes sobre os problemas de-

(Atri"ui~cs do respoos{lvelpara e vigilJlocia)

ARTIGO 7,·

(Atrlbui~ do responsiveI para 'll organiza9io)

Sao atribuicoes do responsavel para a organizacso
das Brigadas Populates de Vigilancia as seguintes:

a) guardar, organizar e arquivar toda a docu
mentacao da Brigada, e executar 0 respecti
vo expediente;

b) secretariar e fazcr as aetas das reunioes da
brigada e da sua direccao:

c) organizar as tarefas de educacso politica, ideo
logica e civica dos brigadistas e da popu
la9ao;

d) organizar a participacao da populacao nas
campanhas de promaciio de saiide, nos tra
balhos de limpeza e embelezamento, no
trabalho voluntario e noutros trabalhos des
tinados ao apoio e fortalecimento da eco
nomia naciona1 ou Ii execucao de obras de
interesse social na sua area de residcncia:

e) substituir 0 coordenador da Brigada durante
as suas ausencias e impedimentos tempo
rarios:

f) cxecutar as demais tarefas que lhc sejam indi
cadas, no ambito das suas responsabilidades,
pelo Comito de direccao da Comuna ou do
Bairro.

ARTIGO 6,·
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ARTIOO 10.·

(Estrutura dos Comites)

Os Comites de Direccao Comunal e de Bairro inte-
gram sete elementos:

a) coordcnador;
b) responsavel para a organizacao;
c) responsavel para a vigilancia;
d) quatro activistas,

ARTIOO 9.·

(Comites de Di.rcc~o)

1. A nivel de Comuna ou Bairro scrao criadas Co
mites de Direccao das Brigadas Populares de Vlgilancia
encarregados da orientacao e controlo do trabalho das
Brigadas cxistentcs nos seus rcspectivos territ6rios.

2. Os Comites de Direccao das Brigadas Populares
de Vigilancia nas Comunas enos Bairros depcnderao
dos respectivos comissariados comunais e de bairro.

Organiza<;ao a Nivel de Comuna e de Bairro

SEa;AO m

(Desenvolvlmentoda B. P. v.)
A medida que se desenvolvam e assumam novas

rarefas, as Brigadas Populares de Vigilancia poderao
criar dentro de si novas frontes de trabalho e cargos
de direccao.

ARTIOO 8.°

tectados pews brigadisras nos seus tumos
de service:

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes a adopcao de rncdidas para combater
a especulacao e outras actividades anti
-sociais:

e) executar as demais tarefas que Thesejam indio
cadas pelo Comito de Direccao da Comuna
ou do Bairro.
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Sao atribuicoes do coordenador do Comite de Di
reccao das Brigadas Populares de Vigilancia na co
muna ou bairro, as seguintcs:

a) dirigir 0 Comite de Direccao Comunal ou de
Bairro;

b) presidir e dirigir as reunioes do respective
Comite e as rcuniocs com os coordenadores
e outros responsaveis das Brigadas Popu
lares de Vigilancia do territorio;

c) manter contactos de trabalho com os organis
mos da dcfcsa, seguranca e ordem interns
do seu territorio;

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes 0 apoio das brigadas as tarefas de
massas a realizar:

e) inforrnar 0 Sector Municipal de atendimento
das Brigadas Populares de Vigilancia sabre
o trabalho das Brigadas Populares de Vigi
lancia do seu terri torio j

f) manter relacoes de trabalho e de colaboracao
com as outras organizacoes de massas do
territorio:

g) dirigir 0 trabalho das Brigadas Populares de
Vigilancia do seu territorio com vista a
mobilizar as massas para a cumprimento
das tarefas definidas pelo MPLA-Partido do
Trabalho:

(Atribni~Oes do coordenador)

ARTIGO 12.0

(Elei~)

Os Comites de Direccao das Brigadas Populares de
Vigilancia nas comunas e bairros sao eleitos em as
sembleia dos coordenadores de todas as Brigadas da
Comuna ou do Bairro sob proposta do Comite Muni
cipal do MPLA-Partido do Trabalho,

ARTIGO 11.0
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Sao atribuicoes do responsavel para a organizacao
do Comito das Brigadas Populares de Vigilancia na
comuna ou bairro as seguintes:

a) orientar e controlar 0 trabalho organizativo
das Brigadas Populates de Vigilancia no
respectivo territorio:

b) guardar, organizar e arquivar toda a docu
mentacao sobre as Brigadas Populares de
Vigilancia da comuna ou bairro e realizar 0
respectivo expediente;

c) secretarial' e fazer as aetas das reunioes do
Comite,

d) convocar e dirigir as rcunioes com os respon
saveis para a organizacao das varias bri
gadas existentes no territorio da comuna ou
do bairro, ap6s autorizacao do coordenador;

e) orientar e controlar 0 trabalho das Brigadas
Populares de Vigilancia do respectivo territo
rio, no que se refere as de educacao politica,
ideologica e civica dos brigadistas e da
populacao,

f) orientar e controlar 0 trabalho das Brigadas
Populares de Vigilancia do territ6rio no que
se refere a execucao de campanhas de pro
mccao da saiide, de trabalhos de limpeza e
embelezamento, de trabalho voluntario e
outros com vista ao apoio e Iortalecimento
da economia nacional ou a execucao de
obras de interesse social para os cidadaos
do territorio:

(Atr:ibui~es do responsavel para a organiza~o de direc~o)

ARTIGO 13.0

h) executar as demais tarefas que lhe sejam indi
-cadas pelo sector de atendimento as Briga
das Populates de Vigilancia do Municipio
e pelo Comissariado Comunal.

13
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a) orientar e controlar a trabalho de vigilancla
das Brigadas Populates de Vigilancia ne
seu territ6rio;

b) manter contactos de trabalho com as organis
mos de defesa, seguranca e ordcm interna
do territorio:

c) informar 0 coordenador do Comite, os 6rgaos
competentes da comuna ou bairro ou 0
Sector Municipal de atendirnento das Bri
gadas Populates de VigiUincia, sabre as pro
blemas detectados pelos brigadistas no ter
rit6rio da comuna ou do bairro:

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes do respectivo territ6rio a adopcao de
medidas para combater a especulacao e
outras praticas anti-socials;

e) executar as demais tarefas que lhe sejam indi
cadas pelo coordenador do Comite ou pelo
Sector Municipal de atendimento das Bri
gadas Populares de Vigilancia.

(AtribDj~ do ~vel para a viPJiDda)

Sao atribui~5es do responsavel para a vigilancia do
Comite de Direccao das Brigadas Populares de Vigi
Hiocia oa comuna all no bairro as seguintes:

ARTIGO 14.·

g) substituir 0 coordenador do Comite de Direo
~ao durante as suas ausencias ou impedi
mentos temporaries;

h) executar as demais tarefas que, no ambito das
suas responsabilidades, Ihe sejam indicadas
pelo coordenador do Comite de Direccao
da Comuna au do Bairro, ou pelo chefe de
Sector Municipal de atendimento das Bri
gadas Populates de Vigilancia.
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1. Cabe ao Comissariado Municipal orientar e orga
nizar 0 funcionamento das Brigades Populates de Vigi
l§ncia do Municipio.

ARTIGO 17.0

Organizas:ao a Nivel de Municipio

SECX;XOIV

1. Os membros dos Comites de Direccao Comunal
ou de Bairro das Brigadas Populates de Vigilancia de
sempenharao as suas funcoes em regime de horatio ex
tra-laboral sem remuneracao pelas fuoyOes que excr
cern.

2. Os comissariados provinciais poderao, quando
necessario, determiner que em algumas comunas ou
bairros, pcla sua extensao, complexidade e ntirnero de
brigadas, existam coordcnadores dcdicados em tempo
integral ao trabalho das Brigades Populares de Vigilfln
cia.

3. Nos casos previstos no mimero anterior os sala
rios desses coordenadores serao custeados pelo orca
mento do respectivo comissariado comunal ou de
bairro.

(Rqin14~de pres(a~o de servleo)

ARTIGO 16.0

(Fun~ dos activiSfas)

Sao funyOes dos activistas dos Comites de Direccao
das Brigades Populares de Vigilancia nas comunas ou
bairros as seguintcs:

a) assistir as reunifies do Comite de Direccao;
b) executar as tarefas que lhe sejam indicadas

pelo Comite ou pelo seu coordenador, rela
tivas as Brigadas Populares de Vigilancia da
sua area.

ARTIGO 15.0

15
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ARTIGO 19."
(Atribui~es do cbcfe de sedor)

SaO atribuicoes do chefe do Sector de atendimento
das Brigadas Populares de Vigilancia 00 municipio as
seguintes:

a) dirigir 0 trabalho dos Comites de Direccao
das Brigadas Populares de Vigilfmcia Comu
nais e de Bairro e, atraves destcs, as brigadas
existentes no municipio;

b) organizar a preparacao combati va dos briga
distas nas areas em que se tome necessario
realizar 0 service de guarda armada;

c) coordcnar 0 trabalho das Brigadas Populares
de Vlgllsncia com os organismos de defesa,
seguranca e ordem interna do municipio;

d) coordcnar com as estruturas estatais compe
tentes 0 apoio das brigadas a realizacao de
tarefas de massas;

e) informar 0 Sector Provincial de atendimento
as Brigadas Populares de Vigilancia sabre 0

(Organjza~o do sector)

1. 0 Sector do Comissariado Municipal para aten
dimentos das Brigadas Populares de Vigilancia intc
gram urn chefe de Sector e par urn mimero de funcio
narios a determiner pelo respective comissariado pro
vincial.

2.' '0 Sector de atendimento das Brigadas Populares
de Vigilancia estrutura-se em duas areas de trabalho,
uma para a organizacao e outra para a vigilancia,

3. Nos municlpios que, pela sua extensao, populacao
e mimero de brigadas, 0 exijarn, poderao scr criadas
duas secedes, uma para a organizacao e outra para a
vigilflncia.

ARTIGO 18.·

2. Para cfcitos do disposto aoruimero anterior, sera
criado em cada comissariado urn Sector de atendimen
to das Brigadas Populates de Vigilancia, que faz parte
integrantc da estruiura do comissariado.
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ARTIGO 20.0

(Aitribui~ do cl1C1l1"t!gado dB organiza~o)

Sao atribuicoes do encarregado (funcionario ou chefe
de Seccao) pelas tarefas de organizacao do Sector Mu
nicipal de atendimento das Brigadas Populares de Vigi
lincia as seguintes:

a) orientar e controlar 0 trabalho organizativo
das Brigadas Populares de Vigilancia no res
pectivo territorio:

b) guardar, organizar e arguivar toda a documen
ta93.0 sobre as Brigades Populares de Vigi
lancia do Municipio e realizar 0 respectivo
expediente;

c) secretariar e fazer as aetas das reunioes do
Sector Municipal de atendimento das Bri
gadas PopuIares de Vigilancia:

trabalho das Brigadas Populares de Vigilan
cia do Municipio;

f) manter relacoes de trabalho e de colaboracao
com as organizacoes de massas do Muni
cipio;

g) convocar e dirigir reunioes periodicas com os
coordenadores dos Comites de Direccao das
Brigadas Populares de Vigilancia das Co
munas e dos Bairros do Municipio;

h) dirigir 0 trabalho das Brigadas Populares de
Vigilancia do seu territorio com vista a
mobilizar as massas populares para 0 cum
primento das tarefas definidas pelo MPLA
-Partido do Trabalho;

i) oriental' e controlar 0 cumprimento pelas Bri
gadas Populares de Vigilancia do Municipio
das decisoes tomadas pelas estruturas na
cionais, provinciais e municipais de aten
dimento as brigadas;

j) executar as dcmais tarefas que lhes sejam indi
cadas pelo Comissariado Municipal e pelo
Sector Municipal de atendimento as Briga
das Populares de Vigilancia.
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(Atribui~cs do 'OOCllII'Cgadode vigillncla)

Sao atribuicoes do encarregado (Iuncionario ou
chefe de Seccao) responsavel pelas tarefas da vigilan
cia do Sector Municipal de atendimento das Brigadas
Populares de Vigilancia as seguintes:

a) oriental' e controlar 0 trabalho de vigilancla
das Brigadas Populares de Vigilancia do res
pectivo municipio;

b) manter contactos de trabalho com os orgilos
de defesa, seguranca e ordem interna do
territorio:

d) convocar e dirigir as reunioes com os rcspon
saveis para a organizacao dos Comites de
Direccao Comunais c dos Bairros do Muni
cipio, apes autorizacao do chefe do Sector;

e) orientar e controlar 0 trabalho das Brigadas
Populares de Vigilancia do Municipio, no
que se refere as tarefas de educacao poli
tica, ideologica e civica dos brigadistas e da
populacao:

f) orientar e controlar 0 trabalho das Brigadas
Populares de Vigilancia do Municipio, no
que se refere a execucao de campanhas de
promocao de saude em massa, de trabalhos
de limpeza e embelezamento, de trabalbo
voluntario e outras actividades com vista a
apolar e Iortalecer a cconomia nacional ou
a execucao de obras de interesse social para
os cidadaos do municipio;

g) substituir 0 chefe de Sector durante as suas
ausencias ou impcdimentos temporaries:

h) executar as demais tarefas que, no ambito das
suas rcsponsabilidades lhe sejam indicadas
pelo chefe dc Sector Municipal ou pelo
chcfe de Sector Provincial de atendimento
as Brigadas Populares de Vigilancia.

ARTIGO 21.°
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(Organiza.sio do Sector)

o Sector do Comissariado Provincial de atendimento
das Brigadas Populares de Vigilancia integra duas
Seccoes:

a) uma para a organiza~o;
b) uma para a vigilancia.

ARTIGO 23."

2. Para efeitos do disposto no mimero anterior sera
criado em cada Comissariado Provincial um Sector
de atendimento das Brigadas Populares de Vigilancia,
que faz parte integrante da estrutura do Comissariado.

(Dependenci:a)

1. Cabe ao Cornissariado Provincial orientar e orga
nizar 0 funcionamento das Brigadas Populares de Vigi
·I.anciada Provincia.

ARTIGO 2.2.·

Organiza~ao a Dive. da Provincia

SEC<;AO V

c) informar 0 chefe de Sector Municipal, os orga
nismos competentes do municipio ou 0 chefe
da Seccao da provincia responsavel pela
vigilancia, sobre os problemas detectados
pelas brigadas no municipio;

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes do respectivo municipio a adopcao
de medidas de combatc a especulacao e a
outras praticas anti-sociais;

e) executar as demais tarefas que, no ambito das
suas responsabilidades lhe sejam indicadas
pelo chefe de Sector Municipal ou pelo
chcfe de Sector Provincial de atendimento
as Brigadas Populares de Vigilancia.

19
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a) dirigir 0 trabalho Gas Brigadas Populares de
Vigilancia no territ6rio da provincia;

b) orientar e controlar a organizacao da prepara
yao combativa dos brigadistas nas areas da
provincia em que se torne necessario rea
lizar 0 service da guarda armada;

c) coordenar 0 trabalho das Brigadas Populares
de Vigilancia com os orgaos de defesa, se
guranca e ordem interna da provincia;

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes, 0 apoio das brigadas 11a realizacao
das tarefas de massas:

e) informar 0 Departamento Nacional de aten
dimento as Brigadas Populares de Vigilan
cia, do M. C. P., sobre 0 trabalho das Bri
gadas Populares de Vigilancia do seu terri
torio:

f) manter relacees de trabalho e de colaboracao
com as organizacoes de massas da provin
cia;

g) convocar e dirigir reunioes periodicas com os
chefes dos Sectores Municipais de atendi
mento as Brigadas Populates de Vigilancia:

h) dirigir 0 trabalho das Brigadas Populares de
Vigilflncia do seu territorio com vista a mo
bilizar as massas populares para 0 cumpri
menta das tarefas definidas pelo MPLA-

-Partido do Trabalho:
i) orientar e controlar 0 cumprimento pelas Bri

gadas Populares de Vigila.ncia da Provincia
das decisoes tomadas pelo Departamento
Nacional de atendimento as Brigadas Popu
lares de Vigilancia e pelo comissariado Pro
vincial;

(Atribui~ do chefe de Sector)

SaO atribuicces do chefe de Sector de atendimento
as Brigadas Populares de Vigilancia, nas provfncias
as seguintes:

ARTIGO 24.0
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(Fun~oesda Sec~o do Organiza~o)

Sao Juncoes da Seccao de organizacao das Brigadas
Populares de Vigilancia nos Scctores Provincials as
seguintes:

a) orientar e controlar 0 trabalho organizativo
das Brigadas Populares de Vigilancia na
provincia;

b) guardar, organizar c arquivar toda a documen
tay80 sobre as Brigadas Populares de Vigi
lancia da provincia e realizar 0 respective
expediente;

c) secretariar e Iezer as aetas das reuniocs do
Sector Provincial de atcndimento as Briga
das Populares de VigiHlncia;

a) convocar e dirigir as reunioes com os chefes
de SecC(aoe ou os funcionarios responsaveis
pelas tarefas da organizacao dos municipios
da provincia, ap6s previa autorlzacao do
chefe de Sector;

e) orientar e controlar 0 trabalho das Brigadas
Populares de Vigilancia da provincia no
que se refere a educacao politica e ideol6-
gica dos brigadistas e da populacao:

f) orientar e controlar 0 trabalho das Brigades
Populares de Vigilfmcia da provincia, no
que se refere a execucao de campanhas de
promocao da saiide em massa, de trabalhos
de limpeza e cmbelczamento, de trabalho
voluntdrio e outras actividades com vista a
apoiar e fortalecer a economia nacional ou
a realizacao de obras de interesse social
para os cidadaos da provincia;

g) substituir 0 chefe de Sector durante as suas
ausencias ou impedimentos temporaries:

J) executar as demais tarefas que lhes ·sejam indi
cadas pelo Departamento Nacional de aten
dimento as Brigadas Popularcs de Vigilancia
e pelo comissariado provincial.

ARTIGO 25.°
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h) executar as demais rarefas que lhe sejam de
signadas pelo chefe de Sector da Provincia
ou pelo chefe do Departamento Nacional
de atendimento as Brigadas Populares de
Vigilfu\cia.

ARTIGO 26.°
(Fun~ cia Sec~o de VigWncia)

Sao funcoes da Seccao de Vigilancia nas provfncias
as seguintes:

a) oricatar e controlar 0 trabalho de vigilsncia
nos municipios da provincia;

b) manter contactos de trabalho com os orgsos
de defese, seguranca e ordem interns do
territ6rio;

c) informar 0 chefe do Sector Provincial, os or
gaos compctentes do territ6rio ou 0 Depar
tamento Nacional de atcndimcnto das Bri
gadas Populares de Vigilancia, sobre os
problemas detectados pelas brigadas da pro
vincia;

d) coordenar com as estruturas estatais do terri
t6rio a adopcao de medidas para combate
a especulacao e a outras praticas anti-so
ciais;

e) executar as demais tarefas que, no ambito das
suas responsabilidades, the sejam indicadas
peto chefe de Sector da provincia ou pelo
Departamento Nacional de atendimento as
Brigadas PopuJares de Vigilancia.

SECC;AO VI

Orgaoiza~io a Nivel Centra}
ARTIGO '1:7.0
(Dependencla)

1. Cabe ao Ministerio da Coordenacao Provincial,
atraves do Departamento Nacional para as Brigadas
Populares de VigiUncia, orientar e organizar 0 fun
cionamento das Brigades Populares de Vigilancia em
todo 0 pais.
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Sao atribuicoes do chefe do Departamento do Mi
nisterio da Coordenacao Provincial responsavel pelas
Brigadas Populares de VigiHincia as seguintes:

a) dirigir e controlar 0 cumprimento das decisoes
dimanadas dos orgaos de direccao do Par
tido e do Estado, do Governo e do Minis
tro da Coordenacao Provincial, sobre a
organizacao e 0 funcionamento das Briga
das Populares de Vigilancia:

b) orientar e controlar a organizacao da prep a
racao combativa dos brigadistas, nas areas
do pais em que se torne necessaria reali
zacao do service de guarda armada;

0) coordenar a nivel central 0 trabalho das Bri
gadas Populares de Vigilancia com os or
gaos da defesa, seguranca e ordem interna;

d) coordenar com as estruturas estatais compe
tentes 0 apoio das Brigadas Populares de
Vigilancia na realizacao das tarefas de mas
sas;

(Atribui~Oes do Chefe do Departamento)

ARTIGO 29."

2. 0 quadro organico dos sectores sera aprovado
pelo Ministro da Coordenacao Provincial.

1. 0 Departamento do Ministerio da Coordenacao
Provincial responsavel peJo atendimento as Btigadas
Populares de Vigilancia organiza-se em dois sectores:

a) para a organizacao:
b) para a vigilancia.

(Sectores)

ARTlGO 28."

2. 0 Departamento Nacional para as Brigadas Po
pulares de Vigilancia subordina-se directamente ao
Ministro da Coordenacao Provincial.
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ARTIGO 30.·

(Sector para organiza\'lio)

Sao funcoes do chefe de Sector responsavel pelas
tarefas da organizacao as seguintes:

a) oriental' e controlar 0 trabalho organizativo
das Brigadas Populares de Vlgilancia em
todo 0 territ6rio naciona1;

b) guardar, organizar e arquivar toda a docu
mentacao sobre as Brigadas Populares de
Vigilancia e realizar 0 respectivo expe
diente;

c) secretarial' e fazer as aetas das reunioes do
Departamento;

d) convocar, ap6s autorizacao do respective che
fe do Departamento, e dirigir as reunioes

e) elaborar e prop or ao Ministro cIa Coordena
<;lioProvincial as medidas que se mostrem
necessarias para 0 melhor funcionamento
das Brigadas Populares de Vigilancia,

1) manter informado 0 Ministro da Coordenacao
Provincial das tarefas das Brigadas Popu
lares de Vigilaneia:

g) convocar e dirigir reunioes periodicas com
os chefes dos sectores de atendimento as
Brigadas Populares de Vigilancia nas pro
vincias;

h) manter relacoes de trabalho e de colaboracao
com as organizacoes de massas a nivel Na
clonal:

l) orientar e controlar 0 trabalbo das Brigadas
Populares de Vigilancia no sentido da mo
bilizayao das massas populares para 0 cum
primento das tarefas indicadas pelo MPLA
-Partido do Trabalho:

j) cumprir as demais tarcfas que lhe sejam indi
cadas pelo Ministro da Coordenacao Pro.
vincial,
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entre os chefes de Seccao Provinciais e ou
tros funcionarios responsaveis provincials
para a organizacao;

e) organizar, orientar e controlar 0 ttabalho das
Brigadas Populates de Vigilancia no que se
refere a educacao politica e ideol6giea dos
brigadistas e da populacao:

f) organizar, oriental' e controlar 0 trabalho das
Brigadas Popularcs de Vigilancia no que
se refere a execucao de campanhas de pro
mocao da saude, em massa, de trabalhos
de limpeza e embelezamento, de trabalhos
voluntaries e outras actividades no sentido
de apoiar e fortalecer a economia nacional
ou a exccucao de obras de interesse social
para os cidadaos:

g) substituir 0 chefc do Departamento nas suas
auscncias ou impedimentos temporaries:

h) cxecutar as demais tarefas que The sejarn indi
cadas pelo chefe de Departamento.

ARTIGO 3P

(Sector para a vigilllncia)

Sao funcoes do Sector responsavel pelas tarefas da
vigilftncla as seguintes:

a) orientar e controlar 0 trabalho da vigilancia,
em todo 0 territorio nacional;

b) manter contactos de trabalho com os organis
mos de defesa, seguranca e ordem interna:

c) informer 0 chcfe de Departamento sobre os
problemas dctectados pclas brigades em
todo 0 territ6rio nacional;

d) coordenar com as cstruturas estatais compe
tentes a adopcao de medidas para combater
a especulacao e outras praticas anti-socials;

e) executar as demais tarefas que lhe sejam indica
das pelo chefe do Departamento.
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(Condi~es de integra~)

Poderao ser membros das Brigadas Populares de
Vigilancia, todos os cidadaos angolanos que precncham
os seguintes requisitos:

a) tenham idade igual ou superior a 16 anos:

b) estejam de acordo COma OP9aO socialista da
Revolucao Angolana e com a linha politica
do MPLA-Partido do Trabalho;

c) estejam dispostos a defender a patria e a revo
lUyiio dos ataques dos inimigos externos e
internes:

d) estejam dispostos a realizar as tarefas de que
foram incumbidos nomeadamente 0 service
de guards;

e) estejam dispostos a colaborar para 0 fortaleci
mento da econornia nacional e para a reali
ZayaO de trabalhos de interesse, beneficia
socio-cultural para a comunidade em que
residem, participando nos trabalhos volun
tarios, campanhas e outras tarefas organiza
das pela brigada;

f) estejam dispostos a cumprir 0 presente regula
mente e todas as disposicoes normativas
sobre 0 funcionamento das Brigadas POPl1-
lares de Vigilfincia:

g) estejam dispostos a combater a criminalidade,
a especulacao e outras praticas anti-socials:

h) terem bom comportamento social e niio tcrem
sido condenados por crimes a que caiba
pena maier.

DOS MEMBROS DAS BRIGADAS POPULARES
DE VlGILANCIA

ARTIGO 32.0

CAPfTULO III
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(Direitos dos brigadislas)

Sao dircitos dos rnembros das Brigadas Populates
de Vigilancia os seguintes:

a) eleger e ser eleito para qualquer funyao ou
cargo de direccso na sua brigada au para
os 6rgiios de direccao das Brigadas Popu
lares de Vigilancia nas comunas ou bairros:

b) participar nas reunioes da brigada e expressar
livremente as suas opinioes sobre todos os
assuntos em debates;

c) utilizar no service de guarda os distintivos e
equipamento que se venha a estabelecer:

d) receber os estimulos e louvores de que seja me
recedor, de acordo com 0 que venha a ser
regulamentado.

a} todo 0 cidadao interessado em integrar-se nas
Brigadas Populates de Vigilancia deve apre
sentar 0 seu pedido de iogresso ao coorde
nador ou ao responsavel da organizacao
da Brigada Popular de Vigilfincia da sua
area de residencia, predio ou quarteirao:

b) a direccao das Brigadas Populares de Vigilancia
submete 0 pedido de ingresso a considera
yao da assembleia de membros da brigada;

c) considera-se admitido como brigadista todo 0
cidadao cujo pedido de ingresso tenha me
recido a aprovacao da maioria absoluta dos
membros da brigade presentes na assembleia.

ARTIGO 34.0

ARTIGO 33.·

~Pr~ de iotegra~o)

A entrada dos cidadsos nas Brigadas Populares de
Vigilancia efectua-se do seguinte modo:
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ARTIGO 35.·
(Del'CCes dos brlgadiSt3S)

Sao deveres dos membros das Brigadas Populares
de Vigilancia os seguintes:

a) assistir pontualmente as reunioes e as demais
actividades para que sejam convocados pela
direccao da brigada ou pelos orgaos supe
riores de direccao:

b) realizar 0 service de guarda que The corres
ponda e na forma a estabelecer em regu
lamento proprio:

c) participar nos trabalhos voluntaries, circulos
de esrudos e outras actividades organizadas
pela direccao da brigada com 0 objective
de elevar 0 myel politico e ideologico dos
seus membros, e contribuir para 0 Iortale
cimento da cconomia nacional e para 0 me
lhoramento das condicoes sociais e ambien
tais da sua zona de residcncia:

d) inforrnar 0 coordenador da sua brigada OU
o responsavel para a vigilancia sobre todas
as ocorrencias havidas durante 0 service da
guards;

e) guardar convenientcmente os distintivos e ou
tros equipamentos da Brigada que The se
jam confiados para rcalizar 0 service da
guarda;

f) cumprir 0 prcsente regulamento e as d'emais
disposicoes normativas sobre 0 funciona
mento das Brigadas Populares de VigiHlncia.

CAPITULO IV
DO SERVJ~O DE CUARDA

ARTIGO 36.·
(Objcctivos)

o service de guarda das Brigadas Popularcs de Vi
gilflncia tera como objectives defender e proteger os
bens do Esiado e dos cidadaos nas suas respectivas
areas, bern como ajudar a prevenir e combater as acti
vidades dos inimigos contra-revolucionarios, delinquen
tes e elementos anti-socials.
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ARTIGO 40.·
(Gucda armada)

Nos lugares em que se efcctue 0 service de guarda
armada, os brigadistas s6 poderao utilizar as armas
no caso de estar em perigo a sua vida, para repelir
agressoes do inimlgo, ou para evitar actos de sabots
gem ou outras actividades que afectam ou ponham em
pcrigo a propriedade do Estado ou dos cidadaos.

(Apoio ell! Policia Popular)

As unidades operativas da Policia Popular apoiarao
as Brigadas Popularcs de Vigilflncia durante 0 seu ser
vico de guarda, devendo coordenar com os orgaos di
rigentes das brigades as formas concretas que devers
revestir esse apoio e colaboracao.

ARTIGO 39.·

ARTJGO 38.·

(Identiflca~llodos brjgadistas)

Durante 0 servioo de guarda cada brigadista utili
zara urn bracal com a inscricao - Brigadas Populares
de Vigilancia que servira para a sua identiflcacao pe
rantc as autoridades policiais ou outras C 06 cidadaos.

ARTIGO 37.·

(Ebboca~o e apro~o do programa)

1. Cabe a cada Brigada Popular de Vigilancie de
terminar as formas e 0 horario para a realizacao de
servico de guarda devendo 0 programa ser submetido
a consideracao e aprovacao do Comite de Direccfio
das Brigadas Populares de Vigilancia da comuns ou
do bairro a que pertenca.

2. No caso de existirem divergencies entre uma
Brigada Popular de Vigilancia e 0 Comite 80 qual
esta subordinada, sobre a forma concrete de rcalizar
o service de guarda, prevalecera a decisao do Comito
de Direccao das Brigades Popularcs de Vigilancia a
nivel da comuna ou do bairro.
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ARTIGO 44.

(Objectivo das assemblciat;)

As assembleias de brigadistas realizam-se para tratar
das seguintes questiSes:

a) problemas organizativos da brigada;

As assembleias de brigadistas das Brigadas Popula
res. de Vigilancia sao convocadas pelos respectivos
coordenadores e efectuam-se, ordinariamente, pelo me
nos uma vez de dais em dais meses.

(Convoca~o e pcriodicidadc)

ARTIGO 43,·

DAS ASSEMBLEIAS E REUNl6ES

CAPtTULO V

(Controlo das armas e bra~s)

Compete ao responsavel para a vigilancia do Comire
de Direccao das Brigadas Populares de Vigilancia da
comuna ou bairro organizar a entrega e recolha das
armas e dos bracais para 0 service de guarda das
Brigadas Populares de Vigilancia.

ARTIGO 42.·

(Guarda das armas e bra~is)

1. As armas e os bracais para 0 service de guarda
serao entregues aos brigadistas no momento do inicio
do turno da guarda, devendo ser devolvidas as autori
dades competentes no fim do turno.

2. As armas e bracais serao guardadas nas unidades
da O. D. P. ou da Policia Popular da comuna ou
bairro, conIorme 0 determine 0 Comite de Direccao
das Brigadas Populares de Vigildncia desse nivel.

ARTIGO 4U
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(ReuniOes numicipais)

Os chefes de Sector responsavcis das Brigadas Po
pulares de Vigilancia nos municipios reiinem ordina
riamente de dois em dois meses com os coordenadores
das Brigadas Populares de Vigilancia das comunas e
bairro do seu territ6rio.

ARTIGO 46,·

1. Os Comites de Direccao das Brigadas Populares
de Vigildncia, a nfvel da comuna ou bairro, rctinem-se
ordinariamentc de 15 em 15 dins, e extraordinariamcn
te sempre que convocados pelo coordenador.

2, Os coordenadores dos Comites de Direccao das
Brigadas Populares de Vigilancia nas comunas ou bair
ros convocarao reunioes mensais com os coordenado
res das brigadas do seu territorio a Iim de orientar
e controlar 0 seu trabalho.

(Reuruoes dos CQrnlites COO1WlaiS ou de Bairro)

ARTIGO 45,·

b) organizacao do programa de service de guarda;

c) organizacao e partlcipacao dos brigadistas em
cfrculos de estudo e outras actividades que
visem a elevacao do nfvel politico, ideolo
gico e civico dos brigadistas e da populacao:

d) participacao dos brigadistas nas campanhas de
promocao da saudc, nos trabalhos de lim
peza c embelezamento, nos trabalhos vo
luntarios e outras tarefas que contribuem
para 0 fortalecimento da economia nacio
nal ou para a cxecucao de obras de interesse
social para os cidadaos do tcrrit6rio;

e) eleiyao dos dirigentes da brigada;

f) problemas disciplinarcs dos membros da bri
gada.

31

ARQUIV
O L

. L
ARA



32

CAPITULO VI
DA DlSCIPLlNA

ARTIGO 50,'

(Faltas diselplieares)

Serao consideradas faltas disciplinares e objecto de
sansao para os membros das brigadas as seguintes:

a) nao cumprimento do regulamento e das de
mais disposicoes normativas que regulem 0
funcionamento das Brigadas Populates de
Vigilancia:

b) nao realizacao ou realizacfio negligente do ser
vico de guards:

(Reuaides extraoroin{lrias)

Poderao efectuar-se reunioes extraordinarias per sec
teres, a nivel nacional, provincial, municipal, comunal
cu de bairro, de acordo corn 0 desenvolvimento do
trabalho e da actividade d'as Brigadas Populates de
Vigilancia, .

(Rcunloes Ii nivel naclonal)
o Departamento do Ministerio da Coordenacao Pro

vincial responsavel pelas Brigadas Populares de Vigi
Uncia reune pelo mcnos duas vezes por ano com os
chefes dos Sectores responsaveis pelas Brigades Popu
lares de Vigilancia das provincias.

ARTIGO 48.0

Os chefes dos Scctores de atendimento its Brigadas
Populares de Vigilancia nas provfncias reunem de dois
em dcis meses com os chefes de Sector de atendimento
as Brigadas Populares de Vigilancia dos municipios do
seu territ6rio.

(Reunifies provinclals)
ARTIGO 47.'

ARTIGO 49.'
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1 0 0 Ministro da Coordenacao Provincial fica en
carrcgado de tracar as disposicoes normativas necessa-

(Regulamenta~o)

ARTIGO 53.0

DISPOSIC;AO FINAL

CAPITULO VII

As sancoes estabelecid'as no artigo anterior nao ex
clucrn as que resultam da responsabilidade penal pela
pratica de delitos contra-revolucionarios ou comuns em
que incorram, pelo que deverao responder diante dos
tribunals competentes.

(lndcpendi!llciada responsabilidad-epenal)

ARTIGO 52.0

(San~es)

Os brigadistas que cometam alguma das falias dis
ciplinares estabclecidas no niimero anterior estao su-
jeitos as seguintes sancoes: .

a) admocstacao privada pelo coordenador ou ou
tro responsavel da brigada;

_Q,) admoestacao publica no seio da brigada;
c) perda do direito a recebcr alguns dos estimulos

estabelecidos para as brigadas e seus mem
bros;

d) afastamento definitivo da brigada.

AnTIGO 51.°

c) pratica de crimes contra-revolucionarios -ou co
. muns ou de actividades anti-sociais que des
prestigiem 0 brigadista perante a· opiniao
publica.
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Publique-se,

Luanda, nos 19 de Setembro de 1983.

o Presidente da Republica, JOSE EOOARDO DOS
S,~os.

(Di6rio do Repdblica n." 221, 1.' ~rie, de 1983).

2. As disposicoes referidas no mimero anterior nao
poderao contrariar 0 disposto no presente regulamento,

rias para a melhor aplicacao do presente regulamento
e para funcionamento adequado das Brigadas Popula
res de Vigilancia.
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