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ARTIGO 3."

As massas populares e garantida uma ampla e efec
tiva participacao no exercicio do poder politico, atra
ves da consolidacao, alargamento e desenvolvimento
das fonnas organizativas do poder popular.

ARTIGO 2.'

Toda a soberania reside no Povo Angolano. 0
MPLA-Partido do Trabalho constitui a vanguarda or
ganizada da classe operaria e cabe-lhe, como Partido
marxista-leninista, a direccao politica, economica e
social do Estado nos esforcos para a construcao da
Sociedadc Socialista.

TITULO I
Principios fundamentais

ARTIGO 1."

A Republica Popular de Angola e urn Estado sobe
rano, independente e democratico, cujo primeiro objec
tivo e a total Iibertacao do Povo Angolano dos ves
tfgios do colonialisrno e da dominacao e agressao do
imperialismo e a construcao dum pais pr6spero e
democratico, completamente livre de qualquer forma
de exploracao do homem pelo homem, materializando
as aspiracocs das rnassas populates.

LEI CONSTITUCIONAL DA REPUBLICA
POPULAR DE ANGOLA
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A Republica Popular de Angola considera a agri
cultura como base e a industria como factor decisivo " ...~

ARTIGO 7.·

A l'_~publica Popular de Angola e urn Estado laico,
bV~l1do nma cornpleta separacao entre 0 Estado e as
izsutuicces rcligiosas. Todas as religioes serao respei
tadas e 0 Estado dara proteccao as igrejas, lugares e
objectos de culto, desde que se conformcm com as
leis do Estado.

ARTIGO -8.°-

ARTIGO 6.·

As F01"9aS Armadas Populares de Libertacao de
Angola - FAPLA - brace armado do Povo, sob a
direccao do MPLA-Partido do Trabalho e tendo como
Comandantc-em-Chefe 0 seu Presidente, sao institu
cionalizadas como exercito nacional da Republica Po
pular de Angola, cabendo-lhes a defesa da integridade
territorial da Patria e a participacao ao lado do Povo
na producao c. ccnsequentemente, na Reccnstrucao
Naeional.
o Comandante-em-Chefe das Forcas Armadas Po

pulares de Libertacao de Angola - FAPLA - nomeia
.e demitc os responsaveis militates no escalao superior.

ARTlGO 5.·

Sera promovida e intensiIicada a solidariedade ceo
nomica, social. e cultural entre todas as regioes da
Republica Popular de Angola, no sentido do desen
volvimento comum de toda a Nacao Angolana e da
liquidacao das sequelas do regionalisrno e do triba
lismo.

ARTIGO 4.·

A Republica Popular de Angola e um Estado uni
tario e indivisivcl, cujo territorio, inviolavel e inalie
navel, e 0 definido pelos actuais limites geograficos de
Angola, sendo combatida energicamente qualquer tenta
tiva separatista ou de desmembramento do seu territ6-
rio.
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, , . ~ 1. *- I

A Republi<2f1Popular de.Angola combate energies
mente 0 analfabetismo e 0 obscurantismo e promove
o desenvolvimento de uma educacao ao service do
Povo e de uma verd~Prireff,ul;tura nacional, enrique
cida pelas conquistas" cult:Gr~is\ revolucionarias dos
outros povos» '" GJ J, •

-""...... ~c,'bil.l'·(j <:2, .'~ ~ '0 or ;O~I

, IARTIGO' 13.0

t-: I" \ hR~IG~' 1)'(.0t , (
~ , 1~... •

Todos os recursos naturals existentes 110 solo e no
subsolo, as aguaa territoriais, a plataforma continen
tal e 0 espaco aereo ,sa9\PJ.:op..,'~edadedo Estado, que
determinara as condicces 'db se'u aproveitamento e uti-
1iz39ao. G t ' .,

ARTIGO 12.·
, 'r (')!T ~\o sistema fiscal se~a horteadb pelo principio da

tH'buta:9ae ,progressjv8 dos impostos -directos, nao' sen
do permitidos .privilegios 'de' qualquer 'especiie.· r em
materia fiscal. : 0 ,[I 1 r J

I," H. ""'A.RTlG.o 9..°'""0,\
.1' 104 ... A~ . ( ,~!

"I)A. base, do, desenvolvimento. ~aQP9m,~co~_(social· e
a propriedade S'ocJa.l~$ta"oo!f§pbst~t:l9ia9fl.na; proprie
dade estatal e na propriedade cooperativa. 0 Estado
devera adoptar as medidas, QU!1.permitam 0 constante
alargamento e consolida9a~~da~'rela90es de producao
socihlist~s, ')c '.l {I '

_i \,,' " ARTIGO <to,." 'f' , I 1'1, m
..I it,.''1 -Jo., 11~; I 1.; ". r . l. ' JI ';
AI Repqblica Popular de A~gol,a reccnhece, protege

e garante as actividades e a propriedade privadas,
mesmo de estrangeiros, 9~sd~ ,Fl:~eiiteis a economia
do pals e aos interesses do Pov6 Angolano.

do seu desenvolvime~to. (p,l",Estado orienta e plani
fica a economia nacion~l, vis~'HaoI() desenvolvimento

. sistematico e harmonioso detodos os recursos natura is
e humanos.dospats e,~, utilizacao da riqueza em bene-
£ido do Povo Iillgolano.' J I I' , . '

9
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ARTIGO.29,·

A Reptiblica Popular de Angola promove e garante
o acesso de todosos cidadaos a instru9ao 'e Atcultura:

- !;;, - -.'

Os combatentes da guerra de libertacao nacional
que Iicaram diminufdos na-:rua:-capacidade e as fami
lias dos combatentes que morreram na lura, tern, por
dever de honra da Republica Popular .de Angola, 9
direito a especial proteccao.

ARTIGD 28.-

o Estado promovera as medidas necessaries para
assegurar aos cidadaos-o direito . a assistencia medica
e sanitaria, bern como 0 direito a assistencia na infan
cia, na maternidade, na invalidez, na velhice y -em
qualquer situa~o' de incapacidade para 0 trabalho:

ARrIGO 27.·

o trabalho C um direito e .um dever para todos os
cidadaos, devendo 'cada um produzir segundo a s~a
capacidade e ser remunerado de acordo com 0 seu
trabalho.

ARTIGO 26.-

A Iiberdade .de eonsciencia e de crenca e inviolavel.
A Republica Pop-ular de Angola reconhece a .igual
dade de todos os cultos e garante 0 seu-exercfcio com
pativeis com a ordem publica e 0 interesse nacional.

ARTIGO %S,... ~~'.

,~TIGD 24,·

A Republica Popular de. Angola garante as liber
dades Indrviduais, nomeadamente a' inviolabilidade do
domicilio e 0 sigilo da correspondsncia.icom os limites
especialmente previstos naIei: "

'--..
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o principio do ccntralisrno democratico concretiza-sc
pel"" seguintes forrnas:
I

a) Cada 6ri3o deseavolve, nos Iimites da sua
competencia, a iniciativa no sentido da
participacao das organizacoes de massas na
sua actividade e do aproveitamento dos
recursos Iocais;

.) ~i dsterminacoes dos 6rsaos superiores sao
de .cumprimenjo obri~t6rio para os infc-
riores; '~ .

c) Os 6tJiOli, inferiores respoadem pela sua acti
, vidade perante os supsriores:

d) Em todos os 6~giiosC91egiais..igera a liberdade
de di&culeio, 0' clICeC'cicio d. crftica e da
.. IIO-crflio~ e a sub.otcicJa~ae da rninoria a
llHlioriaj ,

.),' A acw..Hdad.·dos 6r~ e·l.eCli~t1,Gl~'c admjais-
.' kativOi lodii o'gedi?l0@ aD siflte...a d:/ duplasli•• r.i1\ayQ'o eo 6i·gt.o'executit0 'e adh{i-

• I 'f

O~ Orgaoe do Estado organizam-se e Iuncionam de
acordo, com os princfpios da unidade do poder e do
centralisrno democratlco.

CAPlTULO I
Principios

'*':. \..:

ARTIGO 3r-

TITULO .m
Dos Orgaos do Estado

I ARTIGO 30.•

A Republica Popular de Angola deve criar as con
dicoes politicas, econ6micas e culturais necessaries para
.que as cidadaos possam gozar efectivamente dos seus
direitos e cumprir integralmente os seus deveres.

'.

ARTIGO 32.-
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~-'ARTIGO 36...·

9 jerritorio .da Rep(iQ.li~ PQPuI<!t .de 'tngd1a, para
[ins . polftico-administrativos, divide-se em Provincias,
Municfpios, Comunas, Bairros C} PQ¥PiW9~S.

ARTIGO 35.0

A qualidade de deputado nao implioa privilegios
especificos nero beneficios economieos, ,
'05 deputados-mantem a .sua ocupacao profissional,

com todos OS direitos 'e deveres inerentes.
Aos deputados e garantida a dispensa da sua activi

dade) prefissional, sempre que necessario, para 0
cumprimento das stras tarefas como membros das
Assembleias do 'Poder Popular." -t

.f'T • (~ • + . - • ~

_ t.
ARTIGO 34.U

OS deputados sao represcntantes de todo 0 POV()
Angolano, sem separacao de racas, de classes sociais,
de condicao religiosa, ideologica ou politica .. Lutam
pela oonsolidacao da Unidade Nacional, pelos interes
'ses da alianca dos operarios e camponeses, contra a
cxploracao do homem pelo homem e contra todas as
manifcstacoes de racismo, tribalismo e regionalismo.

Os deputados servcm todo 0 Povo e participam
activamente ..nas actividades das respectivas ..Assem
bleias do Poder Popular, mobilizando as massas traba
lhadoras para as tarefas da Reconstrucao Nacional
rumo a edificacao do Socialismo.

ARTIGO 33.-

As- Assembleias do Poder - Popular sao os orgaos
superiores do poder de Estado em cada escalao, da
divisao politico-administrativa .do Pals.

As Assembleias. do Poder Popular sao constitufdas
por deputados eleitos que.respondem perante 0 POYO
pelo exercicio do seu mandato.

nistrativo do escalao imediatamente supe
rior e ·ao orgao do Poder Popular do respec
tivo escalao.
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I A Assembleia do Povo<'e 0 ai-gao supremo do poder
de Estade-tia Rep(tbHc8,Popular1cfe Angol'a e exprime
a -vontade ~oberana -'dO Povo, Angoland"

A Assembleia do p'ovo pl'Omove 'a realizagao dos
objectivos da Republica Popular de Artgolb, definidos
pelo MPLA-Partido do Trabalho. I I

, I ' r

ARTIGO' 38,·

A Assembleia do Povo tell) 'a~ seguintes atribuicoes:
4) Alterar a Lei Conseitucienal, "
b) Aprovar, modifioar ou revogar as leis e sub

mete-las a previa consulta 'popular quando
10 eritcnda conveniente em aten~aiOaf indole
da legisla~ao de que se trate;

c) Velar pela constitucionalidade das leis e demais
disposicoes legals e exercer 0 controlo geral
sobre 0 cumprimento da Lei Constitucional:

d) Aprovar to Plano Nacicnal e 0 Orcamento
"Geral do. Estado, bern como os rcspectivos
relatorios de execucao,

e) Estabelecer e alterar a divisao polftico-adrni
nistrativa do Pais;

f) Conceder amnistias:
g) Ex~rc~r 0 mais alto controlo sobre l0S astos

. 40 GOY,ern91e .dos dema~s p{gao~ ¢loEst~d9;
It) Ratlficar os actos legislativos da Comissao

Perrnanente;
i) Revogar Oll modificar as deliberacoes das

Assembleias do .Poder Popular dos escaloes
lnferiores qtte'vio]em a Lei Constitucional,
as leis e demais disposicoes legals ou que
sejam eon,tr~i:ia,s aos' inte~ess~sgerais do
Pais ou de outras areas da divisao politico-

• .: .': • (\. • f !. I ' .
-administrativa: " .

j).' Revogar Ott modificar ,0.8 dec~;etose res()lU9,Oes
. < - - do Conselh6 de Ministros' que contrariem

" , . "., . I •. ' ., " <:. .': "

: CAP{TULO II

,~Ijl~mb'~hldo "0"0
!' '

,[ ARTIGO ·31."<,
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ARTlOO 40.'

A composicao da As:semblera do POYO,dura~ao do
mandate des deputados e sistema eleitoralsao estase-
lecidos pOI' lei. . .:

ARTIGO 41.·

o .Presidente da Assembleia do Povo e 0 Presidente
da' Republica.- ..

Na .~:eeridaou impedisaento tcBftPoraria do Presi
d~nte. da R~ri6bliea. ali reunices da }}iiQ.IIlbl~iado
Povo sio" dit-iSidas p~10 mera:bro da .~o.mia6Perma
nente, "pMiencehte. ao Bu!C<lu 'oHlliao do. Comite
CeJll~al do MI'LA-Parliido dO. Tr~balho"deiliinai. pela
Presicrelilted~ lto,ubIica para ~ substituir.

A Asscmbleia do Povo e a sua Comissao Permanente
emitem, no exercfcio das suas alribuiy5ei, leis e reso
lu~s.

",RTICQ 39,'

as leis e resolucoes da Assembleia do Povo
e da sua Comissao: Permanente,

k) Apreciar os relat6rios de prestacao de contas
de actividades apresentados periodicamente
pela Co~sao Permanente, p,eIOj_Conselho
de. Ministros, p_e1pTribunal Popular Su
premo, pela Procuradoria-Geral da Repu-
blica e pelas Assembleias Populares Provin-
ciais;' . . -I

. 1) Declarar 0 estado de-sitio e·o estado. de' emer
gencia, definindo a extensao da suspensao
das garantias constitucionais:

m) Autorizar 0 Presidente da Republica a declarar
a guerra e a fazer a paz;

n) Decretar crmobilizaceo geral em caso de guerra
ou agressso iminente; I

0.) Ratificar e denunciar tratados internacionais;
p) Outorgar condccoracoes e titulos honorlficos:
q) Deliberar sobre outras questoes fundamentals

da politica interna e enema do Estado.
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., (;ll

ARTIGO 44,·

As sessoes da Asserhbleia do Povo sao peblicas,
excepto quando por razoes ponderosas a Assembleia
dellbere 8everem 'reallzar-se ' a' porta fechada. ~

r ,

." " ( I.,,! I

,A As~e.mbleia 90 Povs> e c9l\voc~da p.~~oseu Presi-
~en:te: ' • ( . ,: (,;J ' .• !' ,',j '. . ., I .. I
f- ~ , 'r < ~ i' :. '... _..k l ) t , '-'. '1 . I. .' 't., -s r : J..

Ii.. Assembleia ilo 'ppvp.~r~u!1e en). 1es~ii9 prdin~da
duas vezes por ano e extiaot:dinariamente p6{j\niciaHva
do Presidente da Republi~a;;,~p Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho, da Comissao .E~l:mat1ente
cia'Assembleia.de, ipo~voou, de, pele m.enos·.tlnS'ter<{0dos
seus cleputados.. 'I.'" I, J' }fI'l.y'}l (I n
" ! t .'11 I " .iJ.\, " I I rlu. I I )
PII) ;>( <) J ';' ~RTlPO 4~',?(I):r' ,<'( (

, 1 J: Assembleht' aO POVO' s6' pe.de de11berat c~t~ti~~
presente m.ais de 'met~(Jet'do l1um~ro 'total Ido's 'seus
membros. ). . ';/.

As deliberacoes da Assembleia 'do POYO sao tomadas
porsmaioria sitnples.dos votes dos deputados presentee,
excepto no caso de altera9ao' da Lei .Constuucional
em que e necessaria a.maioria <qualUJ-icadaaledais tercos
dos votos dc'ruimero total dos membros.da Assernbleia.

ARTIGO 42.·

.,.
.\

· I ARTIG_O, 45'l, " ,r_

,~ i.hi~i~ti~apdas'l~is 'perte~de~oC6qlite Central 'dq
MPLA-Parti~q«((Js> TTapa!.h~!,8 !~Qini~s~o,Perp:la!t~~te
da Assembleia do Povo, <lOS deputados e as comissoes
da Assembleia do Povo, ao Conselho de Ministros e ao
Conselho Central da UnHioNaci~nal dos Trabalhadores
AngoJanos. , , ,( . .
:. A Iniciativa para' alteracao Lda(L~i.Constitucional
cabe exclusivamente' /ao I Comite •Central) do MP~A
-Partido do Trabalho-re a Comissao Permanente Ida
Assembleia do Povo. '1 . q I
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A Comissao Permanente e composta pelo Presidente
da Republica, pelos deputados membros do Bureau
Politico do Comite Central do MPLA-PartidQ do Tra
balho e por onze deputados -da-Assembleia do Povo
eleitos por esta, sob proposta do Comite Central- do
MPJJA-Partido do Tr,abaloo.

. ARTIGO :50.·

A Comissao Permanente e 0 6rgao da Assembleia
do Povo que representa e assume as atribuicoesdesta
no.intervale das suas sessoes, nao podendo,' no entanto,
proceder a alterayao da Lei Constitutional.. . .

ARTIGO 49,·

Com:ij.}o Pennanente da Assembleia do Povo

CAPlTULO HI ,

ARTlGO 48.-

". Nenhum: deputado da Assembleia. do Povo pode
set preso sem culpa formada ou submetido a julga
mento sem autorizacao da Assembleia ou da sua ·Comis~
sao Permanente, excepto em flagrante delito POl'crime
doloso a que caiba pena maier.

ARTICO 4'].-

Os deputados da Assembleia do Povo tern 0 -direito,
nos termos do Regimento da Assembleia, de dirigir
perguntas ao Conselho de Ministros ou a qualquer dos
seus membros, bem como de obter de todos os orga
nismos e empresas estatais a colaboracao necessaria
para 0 cumprimento das suas tarefas.

-
ARTIGO 46.·

A Assembleia do Povo elege comissoes integradas
por deputados para a realizacao de actividades perma
nentes ou de tarefas especificas.
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Reprcsentar 0 Estado e 0 Governo, dirigir a
sua politica geral e velar pelo cumprimento
da Lei Constitucional;

b) Dirigir e coordenar a actividadc do Governo:
c) Dirigir, na qualidade de Comandante-em-Chefe

das Forcas Armadas Populates de Libertacao
de Angola, a defesa e seguranca nacionais:

d)( Nomear e exonerar os Ministros, Secretaries
de Estado, Vice-Ministros, Comissarios Pro
vinciais e respectivos Adjuntos, os Iuizes
do Tribunal Popular Supremo, 0 Procura
dor-Geral da Republica e 0 Vlce-Procurador
-Geral da Republica, 0 Governador do
Banco Central e os,Reitores e Vice-Reitores

• das Universidades; . ) .
,., (e) Nomear e exonerar os Embaixadores e acreditar

os representarites diplomAticbs estrangehos~

Republica tern as seguintes atri-o Presidents da
l:iui~oes:

(I)

ARTJGO 53.·

CAPITULO IV
Presldcnte cia RepUblica

ART,GO 52."

o Presidente da Republica eo Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho.o Presldente da Republica, como Chefe do Estado
e do Governo, simbollza a Unidade Nacional e repre
senta a Na~ao no plano interne e mternacional.

. A Comissao Permanente responde perante a Assem
bleia do Povo, devendo apresentar periodicamente
relatorios de prestacao de contas da sua actividade.

A Comissao Permanente e presidida e convocada
(,leloPresidente da Republica.

ARTIGO 51.·

19
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,-<!" t J ~o 'Conselho 'de- Ministros. ~ ~ ~rgao superior da
administr~~9 de, Estado e constltiii' 0" Govemo da
R~pu,blica Po.p~( de Angola ... -' ~'." '.

.... ,J - -I •• .~.,J. \,S

1.,

.: ;;'.....I" 'J • ~f\RTrG,~L.55.·~.u(.;: 11 I

No. caso de morte 'etr.impedimento permanente do
Presidente-da Republica, 0. Bureau, Politico, 'do Comite
Central do'MPLA~Partido de Trahalho ' designara de
entre os seas membros quem exerca; provisoriamente
0. cargo de Presidente da.Republica;
, O. perfodo provisorie mo podera set superior a
trmta.' dias, r:-. _,:) . '" .: f'

r..CAPITBLO V
",Ii' ....(

GO~~o
ARlflGO 56.0•

- .
No exercicio das suas 'airlbtri¢es, 0. Presidcnte da

Republica emite decretos-presideaciais e de~pacho.s(~ue
serao publicados no. Diorio da Republica,

ARTIGO 54,·
.J t. -crJ _'

" D, Designar.rde entre es deputados .membros de
J! -' Bureau!'; Politico' do"''Coniite' Central! do

MPLA-Partide:;do Ttaffallie, cl,Iiem<o subs
titua na .sua . ausencia ou impedimento

/.' , (ternporano;
.r-: ",g) Declaraj..a gu,e!:rjl e Iazer. ~,paz",ap6s a.auto-

\ • ,:}' f'l Tf< ,riza~o da ,,~~IQ91ei3i d,o POY0; v< < t.;
J ." ..r 'h} Indultar ~e comutar Eenl,is; .' '. t '

.\ " / i) Assinar e fazer publicar no Diorio da Republica
::l as leis e resolucces da Assembleia de Povo

e da sua fumiss'Ll€>Permanents e os decretos
e resolucoes do~Conselho. de Ministros:

;) Revogar os~'aetos db's clembtos- de Governo e
dos Comissarioj Pr<{vinciais que violem a
Lei Constitucional, as leis e dernais dispe-

•/ f~' sl906s,-Iegais :ou que sejam cetltrariQs (..ao.s
interesses gerais de Pais;', ; ". ,

k) Exercer -tedas .as demais atribuicoes previgtas
, na Lei 'Constituoional., .J t '
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Sao atribuiyoes do Consclho de Ministros:
a) Organizar e dirigir a execucao de politica

interna c externa do Estado, de acordo com
as delibcrsyoes da Assembleia do Povo e da
sua Comissao Permancnte:

b) Dirigir, coordenar e controlar a actividade dos
N.\ini,stcrios e de outros 6rgaos centrals da
administracao do Estado;

c) Prover 11defesa nacional, it manutencso da
ordem e scguranca internas, bern como a
proteccao dos direitos dos cidadaos:

d) Garantir, atravcs da direccilo e planificacao
centralizadas, 0 desenvolvimento econo
mice-social:

e) Elaborar os projectos do Plano Nacional c
do Orcamento Geral do Estado para
aprovacso da Asscmbleia do Povo C orga
nizar, dirigir e controlar a sua execucao;

f) Elaborar projcctos de lei e de resolucao para
deliberacao da Assembleia do Povo.

g) Celebrar tratados internacionais e submete-los
a ratificacdo da Assembleia do Povo;

h) Regulamentar e exccutar as leis e resolucoes
da Assembleia do Povo e da sua Comissao
Permanente:

i) Exercer a direccao 0 controlo da actividade
administrativa dos orgaos locais, do Estado;

i) Revogar os actos dos membros do Ooverno e
dos Comissarios Provinciais que violem a
Lei Constitucional ou que contrariem as

ARTlGO 58.·
}

A lei podera estabelecer U1n orgao perrnanente,
constituido por rnembros do Consclho de Ministros,
que exerca as funyoes dcstc no intervale das suas
sessocs.

A col~pgsiyao do Conselho de Ministros e determi-
nada por lei. .

ARTIGO 57.·
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Os Ministros sao obrigados a assegurar, sob respon
sabilidade propria a execucao das leis e outros diplo
mas legais e tomar as decisoes necessaries para tal fim.

No exercicio das suas atribuicoes. os membros do
Conselho de Ministros emitem decretos executives e
despachos que setao publicados no Diario da Repu
blica.

ARTIGO 62.·

Os Ministerios e outros orgaos centrais sao dirigidos
pot membros do Conselho de Ministros, de acordo
com os principios da direccao individual e da respon
sabilidade pessoal per ante 0 Presidente da Republica
e 0 Conselho de Ministros. .

}\RTlGO 61..°

o Conselho de Ministros responde perante a Assem
bleia do Povo, dcvendo apresentar anualmente 0 rela
torio de prestacao de contas de toda a .§ua actividade
e os relatorios de execucao do Plano Nacional e do
Orcamento Geral do Estado.

ARTTGO 60.0

No cumprimento das suas atribuicoes, 0 Conselho
de Ministros emite decretos c resolucoes.

ARTIGO 59.~

leis e demais disposicoes legais, resolucoes
da Assembleia do Povo e do Conselho de
Ministros:

k) Proper a Assembleia do Povo a revogacao de
deliberacoes das Assembleias Populares que
violem a Lei Constitucional, as leis e demais
disposicoes legais ou que sejam contraries
aos interesses gerais do Pais ou de outras
areas da divisao polftico-administratlya,
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As Assembleias Populates clegern connssoes inte
grad as por deputados para a realizaeao de -actividades
permanentes ou de tarefas especificas.

As Assembleias Populares actuarn em estrcita cola
boracao corn as organizacoes de rnassas ~ outras orga
nizacoes sociais .e apoiam-se na inioiativa e ampla
participaciio do Povo.

ARTJGO 68."

ARTlGO 67.0

A'SAssembleias Populates deliberam, no quadro das
normal) C orientacoes dos 6rgaos -dos escalces superio
res, sobre materias que respeitem it sua area politico
-administrativa,

ARTIGO 66."

As Assembleias Populares promovern, na sua (trea
politico-administrative, a realizas:ao dos objecrivos de
Estado, desenvolvendo as SUl,'IS actividades com vista
ao referee da Unidadc Nacional, dcf'esa das conquistas
da Rcvolucao e melhoria constante das condtcoes rna
teriais e culturais de vida do Povo.

ARTIGO 65."

Os orgaos locais do poder de Estado SaQ as Assem
bleias Populares a nivel de Provincia, Municipio,
Comuna, Bairro e Povoacao e lOS respcctivos orgacs
executives.

C-:gaos Locais (10 Estado

ARTIGO 64."

CAPITULO VI

o numero, denominacao e atribuicoes dos Minis
rerios e demais 6rgaos centrais da administracao do
Estado sao determinados PQr lei.

ARTIGO 63."I.,

"\.
\
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Os tribunals garantem as principios estabelecidos na
Lei Constitucional, asseguram a legalidade socialista
e a proteccao dos direitos e intercsses legitimos dos
cidadaos e dos diferentes organisroos e entidades.

ARTIGO 73.·

Tribunais e Procuradoria-GcraI
da RepUblica
ARTIGO 72..

A justica e exercida em nome do Povo pelo Tribunal
Popular Supremo e demais tribunais instituidos por lei.

CAPiTULO VII

A composicao, atribuicoes e organizacao das Assem
bleias Populares, bern como dos seus orgaos executives
e demais orgaos da administracao local do Estado,
serao fixadas por lei.

ARTIGO 71.",,

o Comissario Provincial eo representante do Pre
sidenic da Republica cJ do Govemo na rcspectiva Pro-
vincia. ;,'

A Assembleia Popular Provincial e presidida e con-
vocada peJo Comissario Provincial. ,
o Comissario Provincial responde perante 0 Presi

dente da Republica, 0 Conselho de Ministros e a
Asscmbleia Popular Provincial, 'aos quais deve apre
sentar periodicamente relat6rios de prestacao de contas
da sua actividade.

ARTlGO 70.0

Os orgaos executives das Assembleias Populates sao
os Comissariados Provincials, Municipals, Comunais e
as Comissocs Populares de Bairro e de Povoacao,

Os Comissariados sio dirigidos pelos respectivos
Comissarios.

ARTIGO 69.·

/
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o Tribunal Popular Supremo e a Procuradoria-Geral
da Republica respond em perante a Assembleia do Povo,
devendo aprescntar anualmente relatorios de prestacao
de contas da sua acrividade.

, I
, ARTIGO 78.·

f

A Procuradoria-Geral da Republica tern como fun
s:ao principal 0 controlo da legalidade socialista,
velando pclo estrito cumprimento das leis e demais
disposicocs legais por parte dos organismos do Estado,
entidadcs economicas e sociais c pelos cidadaos.

A Procuradoria-Geral da Republica constitui uma
unidadc orgflnica subordinada ao Presidente da Repu
blica e encontra-sc organizada verticalmente, com
indcpendcncla dos 61'ga05 locais do Estado.
A organizacao e competencia da Procuradoria-Geral

da Republica sao fixadas por lei.

ARTIGO 77,·1
i

ART[GO 76.·
I

No exercicin das, suas £un~Qes,os juizes sao indo
pendentes c apcnas devem obediencia u lei.

Os tribunals sao colegiais c sao integrados por juizes
profissionais C assessores populates, com dlreitosiguais
11a audicncia de discussuo e julgamento.

, I

ARTJOO 75.·

ARTIGO ·74."

.. Os tribuhais'l'eprjmem -e-combatem as violayO~sda
legalidade, contribucm para 0 desenvolvimento da re
cuperacao dos delinqucntcs c educam os cidadaos no
cumprimento voluntario c consciente das leis e da
moral socialista. .

25

ARQUIV
O L

. L
ARA



26

ARTIGO 81.·

A Insignia da Republica Popular de Angola e for
mada par uma seccao de uma roda dentada e POt uma
ramagem de milho, cafe e algodao, representando res
pectivamente a classe operaria e a producao indus
trial e a classe camponesa e a producao agricola.

Na base do conjunto, existe urn livro aberto, SUl1-
bolo da educacao e cultura e 0 sol nascente, signifi
cando 0 novo pais. Ao centro, esta colocada uma cata-

Vermelha-rubro - 0 sangue derramado pelos ango
lanos durante a opressao colonial, a Iuta de Iiberta
~o nacional e a revolucao.

Preta - 0 Continente Africano.
No centro, figura uma composicao constiruida pOl'

urna seccao de uma roda dentada, simbolo da classe
operaria e da producao industrial, por uma catana,
simbolo da c1asse camponesa, da producao agricola e
da luta annada e por uma estrela, sfmbolo do interna-
cionalismo e do progresso. :

Aroda dentada, a catana e a estrela sao de cor
amarela, que representam as riquezas do pais.

A Bandeira Nacional tern duas cores dispostas em
duas faixas horizontais. A faixa superior e de cor
vermelha-rubro e a inferior de COr preta e represcntarn:

ARTlGO 80.·

ARTIGO 79.0

Os slmbolos da Republica Popular de Angola sao
a Bandeira, a Insignia e 0 Hino.

Simbolos da Republica Popular de Angola

TiTULO IV
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o presentc diploma entra em vigor klS zero horas
do dia 11 de Novembro de 1975.

ARTIGO 86,·

Scriio revistos todos os tratados, acordos c aliancas
em que Portugal tenha comprometido Angola e que
sejam atentorios des intcresses do POVIO Angolano.

ARTlGO 85,·

As leis c rcgulamentos actualrnente em vigor serao
aplicaveis enquanto nao forem revogados ou alterados
c desde que nao contraricm 0 cspirito da presente lei
e 0 processo revolucionario angolano.

ARTTGO 84,·

Enquanto nao torem instituldas as Asscmbleias do
Poder Popular em todos os cscalocs da cHvisao politico
-administrativa, os 6,rgiios locals do Estado a nivcl
municipal, comunal e de buirro ou povoacjio sao regu
lados pot lei especial.

TiTULO V
Disposieoes finais e transiterias

ARTIGO 83,"

ART1GO 82."

o Hino Nacienal e «ANGOLA AVANTE».

na e uma enxada, simoolizande 0 trabalho e 0 inicie
da luta armada. Ao cimo figura a estrela, simbolo do
internacionalisrno e do progresso.

Na parte iaferier do emblema, esta colocada uma
faixa dourada cern a inscricao «Republica Popular de
Angola».
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Publique-se, . I

Revista ealterada pelo Comite Central do MPLA
-Partido do Trabalho, em 11 de Agosto de 1980.

. Aprovada £or aclamacso pelo r Comite Central do
Movimento Popular de Libcrtacao de Angola, em 10 .
de Novembro de 1975.

o Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da .
Republica Popular de Angola; - jose EDUARDO DOS
SANTOS. • ~

!J.11'l-J 1
(Didrios da Republica n." 31, 1.' serie, de

I." serie, de 1980).
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ARTIGO 2."
) .

1. Os menores de que urn dos pais tenha ou adquira
a nacionalidade angolana, sao-cidadaos angolanos, de
pleno direite, podendo, contudo, a partir dos 18 800S,
optar por outra naclenalidade,

2. Os menores nascidos em Angola cujos pais tenham
renunciado ou perdido a cidadania angolana, perderao
por esse facto esta nacionalidade, mas poderao optar
por ela quando perfizerem is anos.

3, Os menores nascidos em Angola, filhos de pais
estrangeiros que estejam ao servico do respective pals,
nilo sao considerados angolanos.

1. Sao cidadaos angolanos de pleno direito, todos os
indivfduos nascidos em Angola bern como os nao
naturals de Angola, filhos de mae ou de pal angolano .
. 2. Os maiores de 18 anos a data da publicacfio desta
lei, nao naturals de Angola, filhos de mae ou de pai
angolano, caso tenbam adquirido nacionalidade estran
gcira, dcvcrao optar pels nacionalidade angolann.

3. Os indivfduos nascidos em Angola que olio quei
ram manter a nacionalidade angolana, deverao declarar
atraves de documcnto escrito a sua remincia, ES5a
declaracao devera ser feita ate urn ano ap6s a procla
ma~ao da independencia.

ARTIGO 1.°

LE1 DA NACIONALlDIDE
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"1 ,J' - ;;or. ot~ ·i :;t
ARTIGO 7....

.. \.. ': ~ ·..l.t .:- r .l c _;r;
Os -casos oinisws serao 'resol:vtdos pelo Conselho da

Revolucao -ou, per --delegayao deste; pelo Governo·..~
or' ..> ~. n I ~ - ,., -

J.)

• '. • ~ f' ..,. ... , J .._ ~..'
Serso- considerados ..angolanos de, plene .direito -as

nao naturals de AngoLa qu~, p~_€(nc}1~l1d0au n~0 ~ps
requisites referidos nogrtigo 3.,°"hajarp prestado.rele,
vantes services a luta de .lih?ttaYig llacioJlal~r~

ARTIGO 6.·
, <

.Competerao Ministro da ...Iustica.decidir de pedidos
de' concessaocde .cidadania e, das suas decisi5~si cabe
recurso hierarquico, a interpor no.prazo de.quinze-dias;
para 0 Govemo.

Sera negada a cidadania angolana ou retirada a que
tenha side concedida por desconhecimento de factos que
se integrem niqlilui1~6;d~tpreserlte art~o, aos indivi
duos que, singular ou colectivamente, cometerem crimes
de .homicidio contra a 'poj)ulay3o civil angolana e aos
que, ,p~soal e yoglu~am~te, tenham pr"ltis;adQ.actos
de 9P.QSi<;ao.~ luta di.li:hma~o ~<;ion1}J"integran!Jo
ou .prestando services -a' orgaaizacoes ·reptess!va,sJdq
regime' coloriial, e ainda 80S que tenham r:inte~do
QrgaJWasges-.clandestinas .g.ria~ com 0 fim de con
tra!i,~t; ~ J,?l'~.esso .de d_~co19niza~o.~, ~~ J v " ,_ .

ARTIGO 4.·

1. Poderao requerer a cidadania angolana, os indivi
duos que estejam radicados em Angola ha mais de
10 anos.
2. Os nao naturais de Angola, casados com cidadaos

angolanos poderao requerer esta cidadania se tiverem
tres anos de permanencia em Angola.

ARTIGO 3.°
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(Diorio da Republica n° 1. 1.' scric, de 1975).

Publique-se.

Antonio Agostlnho Nato, Presidente do M.P.L.A.

Aprovado por aclamar,;ao pelo Comite Central
do MovimentoPopular de Libertacao de Angola.
aos 10 de Novcmbro de 1975.

o presente -diploma entra em vigor as zero horas do
dia 11 de Novembro de 1975.

ARTIGO 8.0
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DA LEI DA NACIONALIDADE
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Regulamento da Lei da Nacionalidade

CAP1TULo'I
Da formaliz~o do registo dos cidadios nasc:idos

DO estrangeiro
f • "

..Arrigo 1.() Os indivfduos -nlio naturals de Angola.
Iilhos de mae ou pai angolano, "majores de 18 anos
e que nao tenham adquirido outra naclonalidade, deve
rao proceder ao seu registo de, nascimento pela forma
especialmente previstana lei, para efeito de reconhe-
clmento da nacio?aHqade angolima. '

Decreto n.O 21I'.
de ·2D do MlU'~

Tornando-se necessario regulamentar as disposicoes
dos 11.°$2 e 3 do artigo 1.°. dos n.V~1 e 2-do artigo 2.°
e dos artigos 3·....e 6.11 da Lei da Nacionalidade:

Ao abrigo do artigo 42.o'da Lei Constitucional e
no uso da. Iaculdade conlerida pels alinea e) do arti-
80 32,°.da mcsma-lei, 0 gov.~rnodecreta e e't promulgo
o segumte: ,

CONSELHO DE MINISTROS
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CAPITULO II
Da o~o pela cidadania angolana

Art. 2.° - 1. Os individuos na situacao do n." 2 do
artigo 1.0 da Lei da Nacionalidade, deverao fazer a
declaracao de OPfiio em requerimento dirigido ao Mi
nistro da [ustica e apresentado na conservat6ria ou
delegacao do registo civil da area do seu domicilio.
2. 0 requerimento deve set assinado pelo reque

rente ou par outrem a seu togo, com reconhecimento
notarial da assinatura, e sera instrufdo com as se
guintes documentos:

a) Certidao de narrativa completa de nascimento
do .requerente e r.de sua ):niie-QU de seu pai,
au documentos equivalentes:

b) Declaracao do requerente de que renuncia a
nacionalidade anterior ou de que nao che
gou a adquirir outra nacionalidade.

3. Se @ requerente'.n~(). puder apreseatar' certidao
de fegisto .de"nascimento da mae ou do pai ou docu
mento equivalente, [ustificara a Impossibilidade, ins
truindo 0 seu requerimento com todos os elementos
deuprova, 'inclusivamente 'a 1>rova testemunhal.
. 4-;_ -A justificacao da }alta do 'doeu~e~to referido
no 'mimetd~anterjor-sera apreciada-juntamente corn-a
oposicao ao requerimento de opcao, se for deduzida.

Art. 3.° Registado e autuade 0 requerimento e mais
documentos, seguir-se-ao os termos dos artigos 8.°
a 11.0 118 parte apli~'vef.· ...

Art. 4.° -1. Ss iIldivi.du~s na- situa~a6 .do n.? 2
do artigo 2.0 da Lei d~ -Nacionalidade, deverao fazer
a declaracao de opcaq, em requerimento dirigido ao
Mfnistro -da Jiist19al"'-e-ap1eseIttadp'~iia~hservat6ria~tou
aeIega~ ,qe'registo Civil 'onde f6i lavrado 0 assento
de ··nasCim&ltOrespeetivo-ou da area onde foi la-vrado
o ~ssento de b~ptismo respective. .

t: ~i,.., e "" r T M • ~rt . .n

2. 0 requeriinerito deve .set ass~a:do pero. J;,equc~
rente ou por outrem a sell rogo, com recortJ:le~iine'fito
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CAPITULO HI .,
Os, concessao da cidadania angolana aos que hajam
prestado relev~tes serv:i~os a lum de liberta~io

, nacional"

Art, 6.° - L 0 requerimento para a concessso da
cidadania angolana a nao natural de Angola que. haja
prestado relevantes SerY~90s'a [uta de l'iberta~ao na
cional devera set assinado por pelo menos cinco mili-
tantes do IMPLA. i.. , IJ I
,2. 0 requerimento deve center a fundamentacao

do pedido e na0. oarece de s~r selado' nem ,telif_£li$assi
naturas reconheeidas; mas devera ser 'autenticado pelo
secretarib db BtJ..Jiea.uPolltifjlQ,,\9(j)t¥PLA. I •

. 3. 0 requetimento dev,er,vil' acornpanhado da cer-
. tidao de narrativa .completa do'Jnteressadoj bern como
da declara~ao. .do m,eslUO: comoreeonhecjmentrr' nota
rial da. assinatura, cile'Iq,Qe :renJln~J~ ·a) sua .nacionali
dade.ianterior. I (t'.,. ~ v' t '

••04, :Apresel}taclo;olll1equel:_im~ntQ a9,Mini§tra !daJus
tica, este,f,eolliera 'oopl'lrecelj.tdo BlilreaJl RoHtiCQ-clo
MPLA, ap6sl' Q que ii>roferir~ a d~isao., .'! ,
5. 0 Ministro da Iustica fara.p.ublicarca sua decisao

J!l(\) DiariliJ ~daR~pfiblica, e t~metera· e processo. a
:t:epartj~ijodes registoste, do- notariadeqpara os.efeites
de registo nos termos do artigo 10.° e de enviottdg
boletim, nos termos da 2.a parte do artigo 11.°.

e f

I

notarial da assinatura, e sera instruido com os seguin-
tes documentos: .

a) Certidao de narrativa completa de nascimento
, sdo requerente ou documento equivalente:

b) Declaracao do requerente-de.que os pais l(enoo
ciatam ou perderam a cidadania .angolana:

c) Dee1a:ra~ao do .requerente de que renuncia Ii
nacionalidade estrangeira, se a tiver adqui
rido por forca da naoionalidade des pais.

. 1 ,1

Art. 5.0 Registado e autuado. 0 requerimento e de.
mais documentos, seguir-se-ao os termos. dos arti
g~s 10: e 11.0 na parte aplicavel,

J
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Art. 8.° ~ 1. Registado e autuado. o, requerimento
e demais decumentos; serso- afixados editais, pelo
prazo- de oito dias,- it porta- da-respectiva conserva
t&ria 'Ou delega~o -do' registo.civil- e da sede .da,comis
sao. de bairro au ae.povoa~o da resid~hcfa doreque
rente' e procedendo-se tambenr a sua=Ieitura em dois
tlia§'..seguidos, na Ra'dio Nacional. I •

, 2: Oualquer cidadfio .angolano podera, :ate ao quinto
pedido 'de ooncessao- de. cidadania pelds fundamentos
eonstantes do artigo 4.° da Lei da Nacionalidade.> J

.3. A opOsi¢~o ..devera setu deduzida pot .escrlto+ou
verlfa1fuente perante 0 respective conservador ou ofi
cial do registo' ci:vfl, rqUe .irnediatamente a reduzira
a :iuto se far -verbal. • ~~ > . • ,. # ~

• 4fl'Da op6si~o ~ 0 requerente notificada por
oficKf-;para responder por escrito ilo~~praz()d~-'qttinze
dias,« . '.0'..:, •

r "~·jl~~.J "\~ ',_ ~ n Uh Jj

CAPITULO IV
Da -conces~i~~'d~' cldaaaBii angolans 'aos'~iliYid~6i

radieades em Ang~1a ',
Arn "l.:~.-LOs .indivfduos .radicados. em Angola

que. pretendem .adquirir a cidadania angolana cdeve
rao requere-la ao Ministro da Iustica, apresentando° seu pedido jaa, Conservatoria.ou Delegacao do Re
gisto Civil. da .area do .seu domicflio. .

2-. 0 requerimento, assinado pelo interessado ou
par outrem a seu rogo, com reconhecimento notarial
da assinatura, 'sera instruido com os seguintes do-
cumentos: -. : -.

• ;- ~ t; ~.lor 4

a) Certidao de narrativa completa do registo de
nascimento Tdo regue~ente ou documento
equivalente; j _.L L. J

m b) Atestado de residencia em territorio. angolano
_ . 1'e!a ~,?riodo, gllnima de dez.anos, au de
- trcs, tratando-se de .individuos casados com

cidadaos angolanos;
" ...c) Certiflcado de registo criminal; ..

J(~ d1 Certidao -de casamento, no caso da segunda
parte: da alinea -1;): J' J .~ _ ..
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An. 9: - 1. Conclulda a instrucao, 0 conservador
ou oficial do registo civil lancara no processo, no
prazo de tre5 dias, informaclio sobre 0 merito do
pedido e cnvia-lo-a a repal'ticao dos registos e do
notariado que, apos 0 registar em Iivro proprio, 0
submetera a despacho do Ministro da Iustica, pOl'
Intermcdio do procurador da Republica.

I2. Da dccisao do Ministro da J1.15ti9<1, que sera noli-
ficada ao rcquorente e ao oponcnte, se o.houver pode
qualquer deles interpol' recurso hierarquico, no prazo
cit: quinze dias, para 0 Governo.

3. A peti9uo do recurso sen'! feita em papel selado,
dirigida ao Primeiro-Ministro, com assinatura rcco
nhecida notarialmente e dela constarao todos os fun
darnentos clo recurso.

4. 0 rccorrido sera notificado por escrito para ale
gal' 110 prazo de quinzc dias, nos termos do mimero
anterior .

5. 0 Ministro lavrara 0 seu parecer, ap6s 0 que
aprcscntara a processo (10 Governo para decisao final.

Art. 10.0- 1. Decidido definitivamente 0 pedido,
o processo volta a Rcparticao dos Registos e do Nota
riado onde, apos ser averbada a decisao no livro refe
rido no 11.<> 1 do artigo anterior, sera lavrado assento
em livro proprio no caso da cidadania ter sido con
ccdida.
2. 0 texto do assento deve center:

a) 0 dla, mes, ano e lugar em que e lavrado,
b) 0 nome complete e a qualidade do funciona-

'rio quc 0 subscreve; , '

5. Com a oposicao e a resposta serao oferccidos
todo's os elementos de prov~.

6. 6 conservador ou oficial de registo civil, a quem
competira a instrucao do processo, devera . proceder
a todas as diligencias 'que se mostrem necessarias a
boa apreciacao do pedido, quer as -oferecidas pelo
requerente e oponente, quer as que oficiosamente en
tenda dever realizar.
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Da revog~o da cidadania angolana

Art. 14.0 - 1. 0 Ministro da Iustica podera oficio
samente ou a requerimento de qualquer cidadao ango-

. CAPiTULO VI

Art. 13.° Seguir-se-a, com as necessaries alteracoes,
o disposto no artigo 10.°, para 0 que havera Iivro pro
prie na Reparticao dos Registos e do Notariado, pro
cedendo esta reparticao a publicacao de extracto do
assento no Didrio da Republica.

Da renimcia it cidadania angolana

Art. 12.° A declaracao escrita de remincia a que se
refere 0 n," 3 do artigo 1.0 da Lei da Nacionalidade,
deve constar, de forma inequivoca, de requerimento
dirigido ao Ministro da Justica com reconhecimento
notarial da assinatura, acompanhado de certidao de
narrativa completa de registo de nascimento do reque
rente, ou documento equivalente, e apresentado na
Conservatoria ou delegacao do Registo Civil da area
da residencia do interessado.

CAP1TULO V

c) 0 nome complete, idade, filiayao, profissao,
naturalidade, residencia e nacionalidade an
terior do .interessado:

d) 0 numero e data do registo de nascimento do
interessado e mencao da reparticao onde se
encontra, .

e) 0 facto registado e 0 seu fundamento legal;
I) Assinatura do funcionario competente.

Art. 11.0 Lavrado 0 assento a Reparticao dos Regis
tos e do Notariado Iara publicar urn extracto do mesmo
no Didrio da Republica, e enviara 0 correspondente
boletim do Registo: a reparticao consultar do pais de

. origem do requercnte ou, no caso de esta nao existir
em Angola, ao respective Ministerio dos Negocios Es
trangeiros.
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2. Aquando da apresentacfio do pedido, 0 reque
rente devera apresentar 0 talao de deposito referente
a'l importancias dcvidas pela organizacao do processo,
pclo assento e pela publicacao no Didrio da Republica.

3. A respective conservatoria ou delegacao do regisro
civil, devers enviar a Reparti~ao dos Registos e do
Notariado 0 processo acompanhado do talao do dep6-

1.500$;
500$;

2500$.

a) Pela organizacao do processo .
b) Pclo assento ..
c) Pelo recurso .

Disposi~ijes diversas

Art. 16." - 1. as processes de concessao de cidada
nia prcvistos nos capitulos II e IV sao isentos de
selo, mas cobrar-se-ao os seguintes emolumentos:

CAPITULO VII

lano retirar a cidadania concedida por desconheci
mento de qualquer dos factos a que se refere 0 arti ..
go 4.° da Lei da Nacionalidade.

2. Para 0 efeito, assim que haja noticia de qualquer
desses factos, sera 0 respectivo processo de concessao
reaberto, cabendo a sua instrucao a pessoa nomeada
pelo Ministro da [ustica.

3. Realizadas todas as diligencias que se mostrarem
necessaries, 0 instrutor lancara no processo, informa
~ao fundamentada e submete-lo-a directamente a des
pacho do Ministro da Justiya.

4. Do despacho de revogacao da cidadania cabe
recurso hierarquico para 0 Governo, observando-se,
COmas necessaries adaptacoes, 0 disposto nos n." 2,
3 c 5 do artigo 9.°.

Art. J 5" Decidido definitivamente 0 incidente, 0
processo volta ~, Reparticfio dos Registos e do Nota
riado que, se a decisao for rcvogatoria, a averbara
no livro rcfcriclo no n.? 1 d,o·artigo 9.° e cancelara
o assento de conccssao de cidadania, fazendo publicar
o facto no Dldrio da Republica.
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Art. 21." Serao .criados nas Conservatorias e dele
g~<;oes de registo civil, bem como na reparticao dos
registos e do notariado, os livros necessaries a exe
cucfio oeste diploma.

Art. 22.0 Sao aplicaveis aos registos de nacionali
dade, com as neccss..irias adaptacoes, as disposicoes

Art. 20.<' As reparticoes piiblicas darao prioridade
sabre qualqucr outre service a passagem de documen
tos necessaries a instrucao dos pedidos de concessao
d.. cidadania.

Art. 19.0 Os processos de concessao de cidadania
angolana aos que hajam prestado rclevantes services
a luta de libertacao nacional sao isentos de selos e
emolumentos.

2. Observar-se-a, quanto a estes processos, 0 dis
£':)5[0 nos n." 1 e 2 do artigo antei ior.

Art. W." Os prccecsos de rcvogacao de cidadania
.mgolaI:a'saO isentos de selos e emolumentos, mas se
h01.1vel' recurso e devido 0 emolumcnto de 2 500$,
cbscrvando-se, com a necessaria adaptacao, 0 disposto
D~} n." 4 do artigo 14.°.

2500$;
1000$.

(/) Pcla organizaciio do processo .,.
b) Pelo assento .

sito no Institute de Credito rcspeitante aos emolu
mentes devidos polo assento e pelo custo da publica
s:i!o-do e;xttacto., -~.
, 4. [untamente com -a pcticao de recurso- e alegacoes,o recorrente.e 0 rccorrido apresentarao guia de depo
slto no Iastituto de Crcdito de Angola do emolumento
respcetivo-sem 0 que a peticfio de rccurso ou a alega
cdc nao seriio rccebidas. Se a decisao 'do recurso the
fo!' Iavoravel, 20 oponente sera restituida a importan
cia que houver depositado.

Art. 17.° - J. Os processes de remincia de cidada
nia anzolana sao isentos de selo, mas cobrar-se-ao os
seguintes cmolumentos:
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(Diario da RepLtblica n." 67, I." serle, de 1976).

o Primeiro-Ministro, no exercicio da Presidencia,
LoPO FORTUNATO FERREIRA DO NASCIMENTO.

Publique-se,

Promulgado em 19 de Marco de 1976.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

legais relativas ao registo civil que 1180 Iorcm contra
rias a natureza daqueles c as disposicoes especiais do
preseote diploma.

Art. 23.0 0 presente dccreto entra imediatamente
em vigor, mas scm prejuizo do aproveitamento do
processado nos processos de concessao de cidadania
pendentes.
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