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JOS.E EOUARDO DOS SANTOS

« ... Foi assim cumprido tarnbem o voto do saudoso Camarada
Presidente DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO de ver criado este
ano ainda 0 orgao supremo do poder de Estado - A ASSEMBLEIA
DO' P0VO»,
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Com base na divisao poIitico-administrativa do Pais,
os orgaos representativos do Poder Popular instituem-se
ao nivel de nacao. de provincia, de, municipio, de comuns.
de bairro e de povoacao.

Arraves da arnpla participacao em assembleias de tra-
balhadores, de camponeses, de combatentes e de mora
dores, os cidadaos elegeram delegados as conrerencias
eleitorais que, por sua vez, elegeram os deputados as
Assembleias Populares Provincials.

Os deputados as Assembleias Populares Provinciais
e os delegados que os eleqerarn reuniram-se em cada
Provincia em conferencias eleitorais para elegerem os
deputados a Assembleia do Povo,

Foi este 0 sistema eleitoral expedite que perrnitiu.
nesta fase e nas condicoes concretas 'existentes no Pais,
'constituir os orgilOs representatlvos do Poder Popular
ao nivel de nacao e de provincia, Garantiu-se 0 rninimo
de democraticidade nas eleicoes. quer pela participacao
aiargada dos cidaoaos. quer pela liberdade de expressao
e de voto garantida.

Nao era possivel desde logo implantar 0 tema de
eleicao. por sufraqio directo, universal e secreto. dado que
para alem de outros facto res importantas. estava por
realizar 0 recenseamento geral da populacao .

. Mas sera esse seguramente um objectivo pelo qual
deveremos lutar para g'aral!tir a plena reahzacao dos princi
pios dernocraticos durante as 'elei90es para deputados.

'7

ORGAOS
DO PODER POPULAR
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PROVINCIAS MUNICIPIOS PROVINCIAS MUNICIPIOS

CABINDA 4 lUNDA-SUl 4

ZAIRE 6 BENGUELA 9

UIGE 16 HUAMBO 11

lUANDA 7 BIE 9

BENGO 5 MOXICO 9

MAlANGE 14 HurlA 13

lUNDA-NORTE 9 MOCAMEDES 5

KWANZA-NORTE 13 CUNENE 6

KWANZA-SUl 12 CUANDO-CUBANGO 9

TOTAL MUNICrPIO$ " 161v

o territ6rio nacional. para fins politico-administrativos divide-se
em 18 provincias e 161 municipios e estes em comunas. bairros
ou povoacoes. Esta divisao politico-administrativa foi estabelecida
no pais atraves da Lei Constitucional de 11 de Novembro de 1975
e de outros diplomas que vieram criar as provincias da Lunda Norte
e do Bengo.

Desta forma se substituiram as desiqnacoes estabelecidas pelo
Governo Colonial Portugues e se levou em conta 0 desenvolvimento
econornico-social, 0 crescimento da populacao e 0 relacionamento
mais estreito entre os orgaos locais e os 6rgaos centrais do Estado.

POLITICO -ADMINISTRA TIVA

DIVISAo
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QUEM NAo PODE VOTAR?

QUEM ~PODE SER ELEITO?

QUEM PODE VOTAR?

I I
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DIREITO ELEITORAL

Todos os cidadaos angoianos maiores de 18 anos
de idade. homens e mulheres. incluindo os membros dos
organismos de Defesa e Sequranca, independentemente da
cor. raga. sexo. origem etnica. local de nascimento. religi~o.
nivel cultural. posicao social e profissao. tern 0 direito de
voter nas eleic;:oesde delegados as conferencias eleitorais
e a ser eleitos como delegados a essas conferencias ou
como deputados as Assembleias do Poder Popular.

Estao excluidos do exercicio destes direitos os cida
daos angolanos que tenham side membros actives de
grupos traccionistas. das orqanizacoes fantoches ou parti
cipado voluntariamente em accoes criminosas contra 0

Povo e nao tenharn sido reabilitados. os que tenharn por
qualquer modo colaborado comprovadamente na repressao
colonial integrados em orqanizacoes colonials Iascistas ou
que tenham participado em actos contra a sequranca do
Estado ou praticado actos de sabotagem econ6mica. os
que estojarn implicados ,em quaisquer actos de -corrupcao.
contrabando ou especulacao. os que csteiarn leqalrnente
privados dos seus direitos politicos e os que tenharn sido
considerados interditos ou inabilitados por sentence transi
tada em julgado

o voto e sempre exercido em iqualdade de condicoes
e cada eleitor tem direito a um s6 voto,
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QUEM OS ELEGEU?

COMO SE ELEGERAM

OS DELEGADOS
As CONFERENCIAS
ELEITORAIS ?
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Os delegados eteitos ern cada
assembleia constituiram uma
conferencia eleitoral em cada
Provincia.

[(--_.:'--ll

:ie~~i:U ~

Conferencia Eleitoral de Oelegados para Eleic;Sode Oeputados As
Assemblsias Populares Provinciais.

Os cidadaos votaram livre
mente e de forma directa nos
candidatos propostos. Foi eleito
delegado aque1e que obteve
mais de metade dos votos dos
cidadaos presentes a assem
bleia.

Assembleia de Moradores

Os cldadsos reuniram-se em
assembleias de trabalhadores, de
camponeses, de combatentes e
de moradores e discutiraril as
candidaturas apresentadas para
a eleic;ao de delegados as Con
ferAncias Eleitorais.

Assembleia de Trabalhadores

CONFERENCIAS ELEITORAIS
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o

Os candidatos a delegados as Conferencias Eleitorais
torarn eleitos em votacao aberta por todos os cidadaos,
em assembleias realizadas nas empresas, nas cooperatives.
nos organism;S estatais, nos organismos de Defesa e
Sequranca. nas Povoacoes enos Bairros.

Qualquer cidadao podia propor um candidato a delega
do. As propostas deviam ser feitas individualmente, expli
cando-se aos presentes os meritos e qualidades dos pro
postos.

A votacao incidia sobre cada um dos candidatos indi
vidual mente, considerando-se eleito aquele que obtivesse
mais de metade dos votos dos cidadaos presentes a
assembleia.

as delegados assim eleitos iriam constituir a confe
r~nciaeleitoral para eleigaodos deputadosas Assembleias
PopularesProvinciais.
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COMO SE ELEGERAM

OS DEPUTADOS
As ASSEMBLEIAS
POPULARES PROVINCIAlS?

QUEM OS ELEGEU?
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As fotoqrafias e biografias dos candidates foram expostas em
lugares de grande afluencia de publico e foram tambern divulqa
das atraves dos jornais, da radio e da televisao.

D
COMISSAO POPULAR DE BAIRRO

DIVULGA<;:AO DAS CANDIDATURAS
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A indicacao de candidatos a deputados as Assernbleias
Populares Provinciais foi feita pe!o MPlA - Partido do Tra
balho. pela JMPlA - Juventude do Partido, pela UNT A -
- Uniao Nacional dos Trabalhadores Angolanos e pela
OMA - Orqanizacao da Mulher Angolana.

As listas assim organizadas foram divulqadas em cada
Provincia, expondo as fotografias e biografias dos candi
datos em locais de grande atluencia de publico e divulgan
do-as atraves dos iornais. da radio e da televisao:

Para permitir que os cidadaos conhecesscrn melhor
os candidates a deputados.. realizaram-se assornbtcias
publicae com a presenca dos candidates e qualquer cidadi.o
podia dirigir-Ihes perguntas, as quais os candidato s deviam
responder.

Devem ser eleitos como deputados os melhores repre
sentantes do Povo. os cornpatriotas po.iticarrrentc mais
activos e experimentados, os dedicados a causa da alienee
operario-carnponesa. os decididos a defender as conquis
tas Hevolucionarias contra tcdas as Iorcas da reaccao
interns e externa. os que sejarn exernplares no trabalho,
os que gozem da confianca dos trabalhadores e que sejarn
capazes de dirigir e mobilizar as rnassas para as tarefas
da Heconstrucao Nacional, rumo a edificacao da Sociedade
Socialists ..
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o eleitor identificava-se e recebia
o boletim de voto. Este boletim
incluia os nomes dos candidatos
e as suas fotografias.

COMO SE VOTOU?

Os delegados reuniram-se em
Conferencia Eleitoral. discuti
ram as candidaturas apresen
tadas e votararn nos candida
tos Que acharam merecer a
qualidade de deputados.

VOTA9AO

Os deputados as Assembleias Populares Provincials
foram eleitos em Conterencias Eleitorais de Delegados,
realizadas para 0 efeito em cada provincia.

Para a eleicao dos deputados apenas votaram os
Delegados que foram eleitos nas assembleias de trabalha
dores. de camponeses, de combatentes e de moradores.

o voto foi DIRECTO, SECRETO E OEPOSITAOO
NUMA URNA.
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Preeneher 0 boletim signifiea ris
car ou nao risear os nomos dos
candidatos. 0 eleitor risca os
nomes dos candidatos que ole
acna que nao devem ser cleitos.

Em seguida, 0 eleitor clobrava 0

botcurn de voto, deposiiava-o na
urna que estava gllardada por
dois pioneiros e retirava-se.

o eleitor dirigia-se a uma eabina
e preenehia 0 boletim de vote.
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Deputados eleitos integram a Assembleia Popular
Provincial.

o seu mandata como deputados e de 'tres anos.
De tres em tres anos his eleicoes para deputados.

21

Foram considerados eleitos os candidatos que obtive
ram mais de metade dos votos dos delegados presentes
a Conferencia EleitoraL

Se algum candidato nao obtivesse aquele nurnero de
votes. podia fazer-se mais uma votacao.

Terminadas as votacoes. a Mesa da Assembleia Elei
toral contou os votes e anunciou as resultados.
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CONSTITUI9AO
DA ASSEMBLEIA POPULAR
PROVINCIAL
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•UNIOAOES M1UTAAES .8AtRROS
.F A.P.lt.4,:
..MININ ...
oMINSEC.

• UNtOAOES £CONOMtCAS
4 ESTATAIS. MISTAS
• OIC

• COOPERAllVAS
'COMUNAS
• ?OVOACOes

(

ASSEMBl£IA DE \}
COMBATOlTES

~_/

OS OEPUTAOOS A ASS~LBLEIA POPULAR PROVINe I L

~CONFERENCIAELE~

PROVINCIALPOPULAR
ASSEMBLEIA

18 CON FER ENe I A S

ELEGEM OS OEPUTADOS A ASSEMBlEIA DO POVO

ASSEMBLEIA DO POVO
229 OEPUTADOS

SISTEMA ELEITOBAL

55.85 DEPUTADOS
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Apos a constltuicao da mesa, a Assembleia, sob proposta' do seu
Presidente, elege uma Comissao de Mandatos bem como 0 rcspec
tivo Coordenador.

Comissao de Mandatos

A primeira reuniao da Assembleia Popular Provincial.e dirigida por
uma Mesa de idade. integrada pelo Comissario Provincial, que e
o Presidente e pelos deputados mais velhos e mais novos presen
tes il Assembleia.

Mesa de Idade

It

COMO SE CONSTITUI
A ASSEMBLEIA POPULAR
PROVINCIAL?
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Retomados os trabalhos. 0 Coordenador da Comissao do Mandates
apresenta it Assembleia 0 relat6rio da sua actividade, 0 qual 6
discutido e eprovado pelos deputados.

Comissao de Mandatos

o Presidente suspends os trabaihos a tim de permitir
que a Comissao de Mandatos proceda a identificacao dos
deputados e it verificacao da validade das eleicoes,
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JURAMENTO

DOS DEPUTADOS
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Seguidamente, de pe, os
deputados prestam jura
mento.

Primeiro os deputados apro
yam 0 Relat6rio da Comis
sao de Mandatos.
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- Assumir com todas as minhas forcas a defesa da
soberania e da integridade do nosso pais, para que seja
consolidada a lndependencia Nacional e garantida a inviola
bilidade do solo patrio.

JUROI

- Respeitar e cumprir a Lei Constitucional e todas
as leis em vigor na Republica Popular de Angola.

JUROI

- Ser fiel a Patria, ao Povo e a Revolucao, lutando
para preservar todas as conquistas ja alcancadas pelo
Povo Angolano.

JURO:

«PERANTE A' MEM6RIA DAQUELES QUE COM
FERVOR PATRI6TICO E REVOLUCIONARIO SOUBERAM
ASSUMIR OS IDEAlS DA LlBERDADE E DIGNIDADE DO
POVO ANGOLANO, DANDO AS SUAS VIDAS PELA
CONCRETIZACAO DOS OBJECTIVOS DA NOSSA LUTA;

PERANTE A MEMORIA DO GUIA IMORTAL- DA
REVOLUCAO ANGOLANA - 0 CAMARADA PRESIDEN
TE DR. ANTONIO AGOSTINHO NETO;

. PERANTE OS OPERARIOS, OS CAMPONESES, OS
INTElECTUAIS REVOLUCIONARIOS, OS COMBATEN
TES;

PERANTE OS TRABALHADORES ANGOLANOS;

Aprovado 0 Relat6rio da Comissao de Mandatos, os
deputados prestarao 0 seguinte juramento solene:
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EFECTUADO 0 JURAMENTO" 0 PRESIDENTE
OECLARA CONSTITUfDA A ASSEMBLEIA POPULAR
PROVINCIAL.

JURO!»

- Dar 0 exemplo no eumprimento de todos os prin
clpios e orientacoes do MPlA - Partido do Trabalho que
no nosso Pals conduzem a criagao do Homem Novo e a
edificacao da Sociedade Socialista.

JURO!

- Assumir a pratica da disciplina, da honestidade, da
modestia e da organizagao, para que as minhas relagoes
eom 0 Povo manifestem sempre 0 caracter popular e revo
lueionario' do nosso Estado, honrando a confianca que em
mim 0 Povo depositou.

JURO!

- Contribuir activamente para a rnobilizacao e partici
pa~ao de todo 0 Povo nas tarefas de ediflcacao do socia
lismo na nossa Patria. pelo bern-ester, progresso e telici
dade de todos os 'homens, mulheres e criancas do nosso
pais.

JUROI

- Lutar pela consotidacso da Unidade Nacional, pelo
retorco da alianca operano-carnponesa e pela eliminacao
do tribalismo, do regionalismo e do preconceito racial.

JURO!
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LUCIO lARA

-0 QUESAO?

-0 QUEFAZEM?

COMISSOES DE TRABALHO
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ASSEMBlEIA
POPULAR

PROVINCIAL

EXEMPlO

ASSEMBlEIA POPULAR PROVINCIAL

COMISSCES DE TRABALHO

ss\
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A Assembleia Popular Provincial constituira Comis
soes de Trabalho com caracter permanente, pelo periodo de
tres anos, organizadas por ramos de pr~u~ao e de servi
cos ou e"Sferade actividades, em func;ao das necessidades
e condicoes concretes de cada provincia.

Em qualquer circunstancia a Assembleia podera ainda
constituir Comiss6es de Trabalho com caracter espedfico
para 0 cumprimento de tarefas .concretas. dissolvendo-se
estas comiss6es logo que terminem essas tarefas.

As Comiss6es de Trabalho constituem a forma essen
cial da actividade da Assembleia no intervalo das sessoes
e. em principio. todos os deputados devem estar integrados
numa Comissao.

A iniciativa para a constituicao das Comissoes de
Trabalho cabe ao Presidente da Assembleia, ao Cornissa
riado Provincial e aos deputados.

As Comiss6es poderao incluir como membros, pes
soas que, nao sendo deputados. possuam experiencia e
conhecimentos nos dominios da cornpetencia dessas
comiss6es, embora nao tenham direito a voto.

Os membros dos Comissariados Provincia is podem
perticipar nas reuni6es das Cornissoes.

Os Directores Provinciais e os delegados dos Minis
terios e de outros 6rgaos da administracao central deverao
ser chamados a participar nas .Comiss6es cujas atribui
c;6es incidam sobre 0 seu sector.

..
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A~ Comissbes de Trabalho com caracter permanente
preparam as resolucoes da Assembleia e controlam a res
pectiva execucao:

Assessoram e apoiam a Assembleia e 0 Comissariado
Provincial nas suas actividades, nomeadamente no con
trolo dos services e empresas localmente dirigidas;

Controlam 0 cumprimento da Jegisls9aoem vigor, bern
como das Resolu90es da Assembleia e das orientacoes
e decisoes dos rninisterios e outros organismos estetals,
por parte dos services e empresas sediadas na provincia;

Realizam estudos e elaboram projectos tendentes ao
aumento da produc;.:aoe da produtividade e 80 melhor
aproveitamento dos recursos humanos e materiais axis
tentes.
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COMO $E CONSTITUI?

-QUEM 0 COMPCE?

-QUAIS AS SUAS ATRIBUIQCES?

COMISSARIADO .PROVINCIAL
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A Assembleia Popular Provincial aprova a consutui
~ao do Comissariado Provincial, proposto pelo respective
Cornissario Provincial.

o Comissariado Provincial e 0 or9OO executive da
Assembleia. A ele compete executar as decisoes da
Assembleia e orientar 0 desenvolvimento econ6mico e
social da Provincia.

CONSTITUI<;AO E COMPOSI<;:AO

DO COMISSARIADO PROVINCIAL
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preparar as sessoes da Assembleia e apoiar os depu
tados e as comlssoes de trabalho na realizacao das suas
tarefas;

elaborar 0 projecto de plano das actividades que de
pendem dos orgaos provinciais, bem como desenvolver
outras tarefas no dominio da elaboracao. execucao e con
trolo do plano nacional;

elaborar 0 projecto do orcarnento da Provincia, de
acordo com as orientacoes do Ministerio das Finances e
submete-lo a aprovacao da Assembleia;

suspender as decisoes dos Comissarios Municipais
e de Comuna sempre que aquelas contrariem a Lei Cons
titucional, as. leis, decretos e outras disposicoes leqais,
devendo submeter a decisao a apreciacao da Assembleia
na sua sessao seguinte;

orientar os Comissariados Municipais e Comunais na
realizacao das tarefas de planlficacao:

garantir 0 cumprimento da Lei Constitucional. das
demais 1eis e disposicoes legais, bem como assegurar a
proteccao e sequranca dos cidadaos nacionais e estran
geiros;

o Comissariado Provincial tem as seguintes atribui
~Oes em especial:

o Comissariado Provincial e composto por um minima
de nove e um maximo de quinze membros, de acordo com
as necessldades e as condicoes concretas de cada Pro
vincia e, alem do Comissario Provincial e do Comissano
Provincial Adjunto,_integra os rnembros, deputados ou nao,
necessaries para a boa direccao da vida econornica e
social da Provincia.

o Comissariado Provincial presta contas da sua acti
vidade perante a Assembleia Popular Provincial e perante
o Conselho de Ministros.
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estudar e aplicar medidas tendentes ~ elimina~ao do
burocratismo a nivel dos services da Provincia;

.dar parecersobre os projectos elaboradospelos orga
nismos da admirustracaocentral do Estado. sempre que
respeitem a questoes basicas para 0 desenvolvimentoda
Provincia;

planificar e controlar a execucaode tarefas tendentes
a melhoria da vida das poputaeces dos municipios e
comunas;

orientar superiormenteos services da Provincia. bem
como as empresas que estiverem na sua dependenciae
informar-se sobre as actividades das empresas sediadas
na Provinciae centralmente dirigidas;

tomar medidas tendentes ao aumento da producaoe
da produtividadenas empresasde produyaode bens e de
prestacso de services.
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- 0 Comissariado e urn Or9130colectivo do governo da
Provincia

- Deve ter no minimo nove membros
- Pode ter no maximo quinze membros
- E presidido pelo Cornissario Provincial
- Reune de quinze em quinze dias
- Mas pode reunir mais vezes se for necessario
- Cada membro do Comissariado tern uma tarefa especi-

fica a desenvolver
- f:le pode controlar e superintender uma OU mais direc

~6es provinciais

FUNCIONAMENTO

DO COMISSARIADO PROVINCIAL
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Os comissariados provincials integrarao Direc90es
Provinciaiscriadas por decreto do Conselhode Ministros.
cujo objectivo e a coordenacaoe superior orientacso das
actividades econ6micas e sociais da provincia que Ihes
forem especialmenteatribuidas.

As DireccdesProvinciaisseraocriadasde acordocom
as condicoes concretas do desenvolvimentoeconornicoe
social da provincia.e estaraosujeitas a orientacoesrneto
doloqicas dos respectivos orgaos da Administracao Cen
tral do Estado.

DIRECC;OES PROVINCIAlS
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-CONSUL TA DO DEPUTADO

-PRESTA<;AO DE CONTAS

-REVOGA<;AO DO MANDATO

-DEVERES

-DIREITOS

SOBRE OS DEPUTADOS:
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Pelomenos uma vez por mes os Deputadosrealizarao
consultas (isto e, conversas individuais) com os trabalha
dores ou cidadaosda sua zonade ac~ao.

Para alcancar este objective. cada deputado fixa um
dia na semanapara receberaquelestrabalhadoresou cida
daos da. sua zona que Ihe solicitem entrevista ou Ihe
tenham escrito colocando-Iheproblemasque devam mere
cer 8 sua aten~ao.

No campoNa Cidade

CONSUL TA DO DEPUTADO

ARQUIV
O L

. L
ARA



a) 0 naocumprimentosistematicodos seusdeveres;
b) Repetidoscomportamentosindignosque causem

a perda de confianca das massastrabalhadoras;
c) A condenacaopor crime doloso a que caibapena

maior ou por crime que cause perda de presti
gio publico;

d) A int~rdi~ao ou inabilitac;:aopor sentence com
transite em julgado;

e) A perdade direitos politicos;
f) A perdade cidadania.

44

o mandatode qualquerDeputadopoderaser revogado
quandose verifiquealgumadas seguintescausas:

Apos estudo e parecer de uma
comissao constituida para 0

efeito, a proposta de revoga
~o sera submetida de novo a
Assembleia para votacao.

Qualquer deputado pode pro
por. oralmente ou por escrito,
que se inicie 0 processo de
revoga~ao do mandato de outro
deputado.

REVOGA9AO DO MANDATO

ARQUIV
O L

. L
ARA



Lutar pela Unidade Nacional;
Lutar pelos interesses dos operarios e camponeses;
Lutar contra a exploracao do homem pelo homem;
Lutar contra todas as rnanitestacoes de racismo, tri-

balismo e regionalismo;
Mobilizar as massas trabalhadoras para as tarefas da

Reconstrucao Nacional rumo a edificacao do Socialismo;
Participar activamente nas actividades das respecti

vas assembleias;
Superar-se politics. cultural e profissionalmente;
Estudar as principals leis do pais e velar pelo seu

cumprimento;
Prestar contas da sua actividade;
Manter segredo quanta as inforrnacoes de caracter

confidencial;
Ser trabalhador exemplar no seu centro de trabalho;
Promover a utiliza9ao plena da force de trabalho. criar

45

Como representantes do Povo que sao, nas areas
territoriais das suas respectivas assembleias, constituem
obriga~6es dos Deputados:

DEVERES DOS DEPUTADOS
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Elaborar relatorio da sua actividade de acordo com a
metodologia enos prazos que vierem a ser estabelecidos.
bem como intorrnacoes e propostas e envia-las aos orgaos
superiores.

Fazer cumprir as tabelas de precos fixadas pelo
Governo e as normas relativas ao cornercio:

Dinamizar e apoiar a auto-construcao, de acordo com
a legislayao em vigor;

Dinamizar 0 desenvolvimento da culture. estimulando
a divulqacao das rnanifestacoes culturais do Povo;

Desenvolver a assistencia sanitaria e social contri
buindo para a melhoria das condicoes de saude e de
higiene da populacao:

Divulgar as leis e disposicoes normativas mais impor
tantes no seio das massas populares;

novos postos de trabalho, fornentar, de forma planificada,
a pequena industria, a aqro-pecuaria e 0 artesanato, com
vista a auto-suficiencia da Provincia em bens de primeira
necessidade;

Supervisar a realizacao do recenseamento popula
cional. bem como formar os dados estatisticos sobre a
vida da Provincia, de acordo com a metodologia e os
prazos estabelecidos pelo Governo;

Supervisar a arrecadacao dos resultados financeiros
das unidades econornicas estatais. dos impostos e outras
receitas devidas ao Estado pelas empresas e cidadaos:

Tomar medidas para 0 combate a especulacao, acarn
barcamento, contrabando, sabotagem econornica, vadia
gem e contra as manifestacoes contraries ao desenvolvi
mento econornico e social da Provincia;
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- Interpelar 0 Conselho de Ministros ou qualquer dos
seus membros;

- Solicitar aos organismos e empresas estatais a
cotaboracao necessaria para 0 cumprimento dos seus
deveres;

- Dirigir perguntas e solicitar esclarecimentos it
Comissao Permanente ou aos seus membros e as Cornis
s6es de Trabalho ou aos seus membros;

- Participar activamente nas sess6es da Assembleia;
- Apresentar a Assembleia projectos de lei ou de

Hesolucao ou proper a sua elaboracao:
- Ter um cartao de identiticacao como deputado;
- Ser dispensado da actividade profissional para

cumprir as suas tarefas como deputado.

Os Deputados a Assembleia do Povo tem. entre
outros. os seguintes direitos:

DIREITOS DOS DEPUTADOS

A ASSEMBLEIA DO POVO
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as deputados a Assembleia Popular Provincial tem,
entre outros, os seguintes direitos:

a) participar activamente nas sess6es da Assem
bleia e exercer 0 seu direito de voto;

b) dirigir perguntas e solicitar esclarecirnentos ao
Comissariado Provincial ou aos seus membros
e as Cornissoes de Trabalho ou aos seus
membros;

c) pedir inforrnacoes sobre 0 funcionamento das
empresas na provincia;

d) solicitar aos organismos e empresas estatais
provinciais a colaboracac necessaria para 0 cum
primento dos seus deveres;

e) apresentar a Assembleia projectos de resolucfio
ou proper a sua elaboracao:

f) proper a Assembleia a revoqacao ou modi fica-
91:1Odas resolucoes do Comissariado Provincial
que violem as leis e demais disposicoes legais
ou que contrariem os interesses da provincia;

g) usar um cartao de identificacso de deputados.

PROVINCIAL

DIREITOS DOS DEPUTADOS

A ASSEMBLEIA POPULAR
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o QUE E A ASSEMBLEIA

DO POVO

-COMISSAO PERMANENTE

-QUORUM

-SESSOES

-COMISSOES DE TRABALHO

-PRESTA9AO DE CONTAS

A ASSEMBLEIA DO POVO

-ANEXO

ASSEMBLEIA DO POVO
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A Assembleia do Povo e 0 orgao supremo do Poder
de Estado na Republica Popular de Angola e exprime a
vontade soberana do Povo Angolano.

E 0 unico orgao com poder constituinte na Republica.
t eleita par um periodo de 3 anos.
Elege no seu seio a Comissao Permanente que e 0

orqao da Assembleia do Povo que representa e assume
as atribuicoes desta no intervalo das suas sess6es.
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Os deputados a Assemoleia do Povo foram
eleitos em Conferencias Eleitorais de Provincia
compostas pelos deputados as Assembleias
Populares Provinciais e pelos delegados as
Conferencias Eleitorais que os elegeram.

... .....
~
.-.J.....:
6.11•• ill!, lUlU

A Mcsa da primcira reuniso sera inlegrnda. alern do Presider.tc da
Assembleia. pelo deputado de maior idade e pclo deputado mars
jovem prescntes a Assembleia.

A Assembleia do Povo reune-se trinta dias depots
das eleicoes.

CONSTITUI9AO

DA ASSEMBLEIA DO POVO
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e eleito 0 deputado A.

deputado A-50 votos
deputado B - 45 votos
deputado C - 10 votos

Ou, se se tratar de eleger um deputado para integrar
uma comissao e houver tres candidaturas, registando-se
a votacao

80 votos a favor
60 votos contra
40 abstencoes

- as deliberacoes sao tomadas por maioria simples
dos votos dos deputados presentes.

Assirn. estando presentes, p.e.. 180 deputados, uma
lei e aprovada se a votacao for:

«QUORUM» DE VOTA(;AO

- para que a Assembleia reuna e delibere valida
mente e necessaria a presence de mais de metade do
numero total dos seus membros.

Assim, sendo de 229 0 nurnero de deputados da
Assembleia do Povo, e necessaria a presence de 115
deputados.

«QUORUM» PARA REUNIAO

(Artigo 43.·)

DA ASSEMBLEIA DO POVO

I
,j

ARQUIV
O L

. L
ARA



DrA 12 OIl. 13 OIl. 14 OIA 15 OIA 16 OIA 17

I"'~I I"'~'I1"':"'1 I"'~'"I I,~""II),,'~I
IREUNIAO I I REUNIAO I I RFUNIAO I IREUNIAO I I REUNIAO I I REUNIAO I
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EXEMPLO SEsslo ORDINARIA

/ 7 I \ \ ""

CONVOCATOAIA:

PRESIOENTE OA

REPuBLICA

cOrArTE CENTRAL
COM. PERMANENTE

''> DOS OEPUTADOS

SISSOES DA ASSEMBLEIA

(

2 SESSOES ANUAIS

ASSEMnLEIA DO POVO

SESSOES EXTRAOROINAAIAS

- e necessana a rnaioria qualificada de j dos votes
do nurnero total dos membros da Assembleia.

Assirn, sendo de 229 0 nurnero de deputados da
Assembleia do Povo. para alterar a Lei Constitucional e
necessario 0 voto Iavoravel .de 153 deputados.

«QUORUM) DE VOTACAO DE ALTERACOES
A lEI CONSTITUCIONAL
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A Assembleia do Povo elege cornissoes integradas
por deputados para a realizacao de aetividades permanen
tes ou de tarefas especifieas (Lei Constitucional art." 46.°).

Entre outras constituem atribuicoes qenericas das
Cornissoes: preparar as sessoes da Assembleia do Povo
e da sua Comissao Permanente, elaborando pareceres e
estudos sobre as rnaterias da sua cornpetencia: apresen
tar projectos de lei e de resolucao: exercer 0 acornpanha
menta e controlo das actividades desenvolvidas pelos
sectores abrangidos pela sua esfera de accao.

Sao as seguintes as Comissoes existentes para a
realizacao de actividades permanentes: Plano, Finances.
Comercio Externo, Banca e Cooperacao Internacional;
Agricultura, Pecuaria. Pescas. Cornercio Interno, Hotelaria
e Turismo; Construcao, Habitacao. Transportes e Cornuni
ca<;oes; Industria, Energia e Petr6leos; Defesa, Sequranca
e Ordem Interna; Saude, Trabalho, Sequranca Social,
Assuntos Sociais e lnfancia: Educacao. Ciencia, Cultura,
Juventude. Desportos e Religioes; Rela((oes Exteriores;
Assuntos Constitucionais e Juridicos; Rectarnacoes e
Suqestoes' dos Cidadaos: e dos 6r98oS do Poder Popular.

56

COMISSOES DE TRABALHO

DA ASSEMBLEIA DO POVO
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Para efeitos de prestacao de contas e de estabeleci
mento de contactos com 0 Povo, 0 conjunto de Deputa
dos a Assembleia do Povo eleitos em cada provincia cons
tituira um nucteo provincial, dirigido por um coordenador,
eleito pela Assembleia sob proposta dos membros do
nucleo.

Em cada nucleo provincial constituir-se-so grupos de
trabalho, cuja cornposicao sera fixada pela Assembleia
do Povo, ou sua Comissao Permanente, tendo em conta
as condicoes concretas da zona a atender por cada grupo
de trabalho.

Cada grupo de trabalho eleqera de entre os seus
membros um coordenador ao qual cabe dinamizar as
actividades de prestacao de contas e de estabelecimento
de contactos com 0 Povo por parte de cada um dos
deputados do seu grupo de trabalho.

A cada grupo de trabalho sera atribuida uma zona
de ac~ao, que incluira um ou mais municipios, comunas,
bairros ou povoacoes. unidades econ6micas e services
da provincia.

Dentro de cada zona de accao os deputados poderso
actuar por grupos ou em separado de acordo com 0 que

58

DA PRESTAc:;,AO DE CONTAS

DOS DEPUTADOS

A ASSEM6LEIA DO POVO
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Periodicamente estes orqaos prestam contas a Assern
bleia do Povo. apresentando R·ELAT6RIOS SOBRE AS
SUAS ACTIVIDADES.

A Assembleia aprecia as relatorios. aprova-os au
rejeita-os. tomando neste caso as medidas que consi
dere adequadas.

/l.SStVtH.t',"\$
"(.)"U~A'.tS
f.o"OVINC'A'S

I>R\.lCU~ADOFIIA
GEFiA.L
004 REPuelIC':"

TP:IBVNAI
POPdIA'l
$.JrI'lfMQ

cnNr.n.H() OE
M NI$lkOS

COMISSAO
P.£RMA~f:f.JT1:
V4 ASSf:M~l£IA
00 -ovo

ASSEMBlEIA 00 povo

reuni6es ap6s
por ocasiao de
politico, militar,

Deverao nomeadamente realizar-se
cada sessao da Assembleia do Povo e
acontecimentos importantes de caracter
econornico e social.

vier a ser estabelecido no plano de actividades de cada
qrupo.

Dentro da zona de accso em que estao integrados e
na area que Ihes tiver side indicada os deputados devem
utilizar todas as formas de contacto com os trabalhadores
e cidadaos. nomeadamente realizacao de reunioes para
auscultacao de problemas e suqestoes. para tratamento
de questfies urgentes, para explicacao e esclarecimento
das medidas adoptadas pela Assembleia do Povo.
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Lerart. 39.• art. 59.'. an. 62 da LEICONSTITUCIONAl

-{

PUBLICACAO OOS ORG....OS OE
INFORMACAQ PROVINCIAI~

AFIXACAO Of ICtAL EM LOCAlS
P(JBlICOS!EOIC.lO OE FOlHETOS

RESOLUCOES

uECRETOS EXECUTIVOS

RESOLUCOE,5------..J

rooos ESTESACTOS
SER....O PUBLlCAOOS).... -1"0
"OIARIO OA REpu8ll.
CA~

RESOLUCOE,5--- ..J

ESPACHO'5---- __ --J

oeCFlETOS PRESIDENCIAI

, -
DOS ORGAOS DO ESTADO

FORMA DOS AeTOS
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(art.s 5.° do actual Regimento
do Conselho de Ministros)

Os VICE·MINISTROS,podem assistir 0 participar nas
reuni6es do Conselho de Ministros. mas sem direito
a voto.

o mesmo acontece com os COMISSARlOS PROVIN
CIAlS, quando n130estejam impedidos.

Uns e outros nao sao, pols. membros do Conselho
de Ministros.

1. PRESIDENTEDA REPUBLICA
2. MINISTROS
3. SECRETARIOSDE ESTADO

MEMBROS DE CONSELHO

DE MINISTROS

GOVERNO = CONSELHODE MINISTROS
MEMBROS DO GOVERNO= MEMBROS DO CONSELHO

DE MINISTROS

Art.O 56.0 0 Conselho de Ministros e 0 orgao supe
rior da adrninistracao do Estado e constitui 0 Governo
da Republica Popular de Angola

GOVERNO
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ESCALAO
BAIRRO OU
POVOACAO

ESCALAO
COMUNA

ESCAlAO
MUNICiPIO

ESCAlAO
PROVINCIA
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POPULAR DE POVOACAO

I COMISSAO I1 POPULAR DE 8AIRRO

ASSEMBLEIA
POPULAR DE POVOACAC
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ICOMISSARIADO COMUNALI
ASSEMBLEIA POPULAR COMUNAL

I COMISSARIADO MUNICIPAL I
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VERMELHO RUBRO - Sangue derramado pelos angola
nos durante a luta pela Iibertacao
PRETO - Continente africa no
AMARELO - Riquezas do Pais
RODA DENTADA - Ciasse operaria e producao industrial
CATANA - Classe camponesa, producao agricola e luta
armada
ESTRELA - Internacionalismo e progresso

"'.

BANDEIRA

ARQUIV
O L

. L
ARA



RODA DENTADA - Classe operaria e producao industrial
RAMAGEM DE MILHO, CAFE EALGODAO - Classe cam
ponesa e producao agricola
LlVRO - Educacao e cultura
CATANA E ENXADA - Trabalho e inicio da luta armada
ESTRELA- Internacionalismo e progresso
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f
Angola, avante, Revolucao
Pelo Poder Popular

1Patria Unida. Liberdade
um so Povo. uma s6 Nagao

Levantemos nossas vozes libertadas
para gloria dos povos africanos
Marchemos combatentes angolanos
solidarios com os povos oprimidos

{
orgulhosos lutaremos pela Paz
com as torcas progressistas do mundobis

II

f
Angola, avante, Revolucao
Pelo Poder Popular

t
Patria Unida, Liberdade
um so Povo, uma so NaQ80

{
honramos 0 passado e a nossa Historia
construlndo no Trabalho homem novobis

Oh Patrie nunca mais esqueceremos
os herois do 4 de Fevereiro
oh Patrie. nos saudamos os teus filhos
tombados pela nossa lndependencia

Refrao

Hefrao

HINO

ANGOLA AVANTE
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Antonio Agostinho Neto

GOST~IA, AINDA, E ESTE E UM VOTO QUE
SERA APOIADO OU NAO PELA REALIDA·
DE NACIONAL, DE VER 0 CONGRESSO
EXTRAORDINARIO DO PARTIDO, A REALI
ZAR EM 12:§.0}J.¢OINCIDIRCOM A PRIMEIRA
ASSEMBl.EIA_}).O POVO. :-
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