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RENAMO EM CONSELHO
NACIONAL DA VITÓRIA

Após a realização da II Sessão do Conselho Nacional, a Comissão Política convocou a
mídia para anunciar os passos que estão sendo dados em prol da concretização das
decisções tomadas em Nampula. Transcrevemos na íntegra o texto da conferência
de imprensa.
A Comissão Politica Nacional (CPN) reunida na sua sessão ordinária, no dia 9 de Maio de 2019, alargada aos membros com
assento neste Órgão, nomeadamente, Conselho Jurisdicional,
Liga Feminina, Liga da Juventude e ACORDE (Associação dos
Combatentes da Luta pela Democracia), apreciou:
1.
Balanço da II Sessão Ordinária do Conselho Nacional,
realizada no dia 29 de Abril de 2019, na Cidade de Nampula;
2.
Análise da situação do Recenseamento Eleitoral;
3.
Diversos.

Da avaliação, é sentimento unânime da Comissão Política Nacional de que a II Sessão Ordinária do Conselho Nacional alcançou os objectivos desejados, nomeadamente.
•
Aprovação do Relatório das Actividades da Comissão
Política Nacional. Linhas gerais de governação da RENAMO
para o Quinquénio 2020 – 2024.
•
Revisão e aprovação do:
Regulamento interno
Regulamento de processo de disciplina continua na pág. 3

Editorial

RECENSEAMENTO
CATASTRÓFICO
Mais uma vez a polémica está instalada no processo de recenseamento eleitoral em Moçambique, que teve seu início no passado 15 de Abril.
Desta vez, está em causa a ausência na maioria
dos postos de recenseamento dos kits de painel solar para a alimentação dos computadores usados
para inscrever eleitores, chamados de Mobil Id.
Esta situação tem provocado a redução de horas
de trabalho, por um lado pelo facto de as baterias
descarregarem muito antes da hora prevista para
o encerramento dos trabalhos e por outra, nota-se
a existência de brigadas em que as máquinas nem
sequer aceitam abrir para se proceder a inscrição
dos eleitores. Tal fenómeno, faz com que muitos
moçambicanos que afluem aos postos de recenseamento regressem para suas casa que chegam a
ser zonas distantes sem concretizarem sua inscrição. E acontecendo isso por dias seguidos, os eleitores podem desistir de se recensear.
Esta polémica ganha proporções mais preocupantes, quando se descobre em alguns postos de
recenseamento, principalmente nas zonas sob a
influencia do partido RENAMO nas províncias de
Zambézia e Nampula, secretários dos Grupos Dinamizadores, que são conhecidos como estrutura
de base do partido Frelimo sendo portadores de
listas com nomes de pessoas que segundo eles devem ter prioridade no recenseamento. A pergunta
que se levanta é: por quê esse apadrinhamento?
Serão esses cidadãos da primeira classe ou o recenseamento é apenas para os frelimistas?!
É espantoso que os componentes necessários para
a alimentação dos Móbil Id estejam a ser “um bicho-de-sete-cabeças” para o Secretariado Técnico
da Administração Eleitoral -STAE e para a Comissão Nacional de Eleições -CNE.
Na tentativa de se perceber a razão de tanta confusão neste processo de recenseamento, os esclarecimentos atabalhoados que chegam dão conta
de que o STAE abriu concurso para fornecimento
destes kits de painel solar com 3 empresas diferen-

tes, e quando se pergunta a razão desse procedimento tão desconcertado com a realidade de um
recenseamento organizado, ninguém consegue
explicar a razão dessa opção que cheira a fraude
antecipada.
Depois de tanta zaragata eleitoral desde que Moçambique conheceu a democracia multipartidária,
não há como a RENAMO não se considerar como
gato escaldado, por isso tem medo de água fria.
Sim, ninguém pode convencer a RENAMO que estes problemas sejam realmente falhas de pequena
monta. É difícil acreditar que as constantes paralisações dos computadores nas brigadas não tenham sido planificadas para reduzirem o número
de eleitores, principalmente nas regiões centro e
norte do país. No final do recenseamento, teremos
indubitavelmente a região sul do país com 300%
de eleitores inscritos, com Gaza á cabeça. É isso
que eles querem!
Afinal, feitas bem as contas é caso para pedirmos
ajuda da comunidade internacional e das organizações da sociedade civil sérias, que tenham olho
imparcial para fiscalizar este processo que corre
já na segunda semana sem grandes perspectivas
para melhorar na Zambézia, Nampula, Sofala,
Manica e Tete .
Senhores, não podemos ter dúvidas que este processo está a ser viciado. Nós estamos a ver uma
mão mafiosa da Frelimo dando ordens a alguns
acólitos seus nos Órgãos Eleitorais, com o intuito
de prejudicar a RENAMO. Eles têm medo do jogo
imparcial e limpo. Eles sabem que no jogo limpo,
levarão muita sova. É por isso que tudo fazem para
evitar que muitos eleitores potenciais da RENAMO
recenseiem. Eles querem ganhar recorrendo a métodos maquiavélicos de limpar do mapa eleitoral,
milhares de eleitores pertencentes a RENAMO ou
suspeitos de pertencer a esta.
Vamos todos vigiar compatriotas desejosos de
mudança.

Ficha técnica
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Regulamento do Conselho Juridiscional
•
Ractificação da disignação do Dr. André Joaquim Magibire para o cargo do Secretário- geral do Partido.
Em reconhecimento da dedicação, abnegação e sacrifício consentidos pelo saudoso Presidente Afonso Macacho Marceta
Dhlakama, pai da Democracia e Descentralização moçambicanas, os Conselheiros foram unânimes em declara- ló “Herói
Nacional”.
Neste termos, foi orientado o Conselho Juridiscional nacional
do Partido, a encetar todas as diligências junto das instituições
competentes para o alcance deste deisderato, de héroi nacional.
Com relação ao decurso do recenseamento eleitoral, segundo
a participação feita á Comissão Nacional de Eleições ainda persistem as graves irregularidades apresentadas como: avaria
dos Mobile ID, falta de fontes alternativas de energia, falta de
Boletins de Recenseamento, avárias constantes de impressora
e outros materiais necessários para o trabalho.

O mais grave ainda é a interferência abusiva e illegal dos Secretarios dos Grupos Dinamizadores e os aludidos líderes comunitários, que impendem a inscrição de cidadãos que acham
serem dos Partidos de oposição. A titulo de exemplo, temos os
casos do distrito de Larde, na provincial de Nampula, no bairro Intaka no município da Matola, nos distritos de Mecanhelas
e Madimba, na província de Niassa, no distrito de Machaze,
concretamente em Bassane e Vanduzi, na provincial de Manica
onde alguns funcionários de Estado, em concluio com os líderes
comunitários montam postos de cobrança de alegados impostos nos caminhos que dão acesso aos Postos de Recenseamento
Eleitoral dificultando deste modo, a promoção de inscrição dos
eleitores.
Só para maior clarificação, não funcionam cerca de 329 Postos
de Recenseamento Eleitoral nas províncias de Cabo Delegado,
Niassa , Zambeze, Manica e Sofala.

Face a incapacidade e inoperância do Secrteraiado Técnico da
Administração Eleitoral (STAE), que põe em causa o direito dos
eleitores de adquirirem a capacidade eleitoral activa, o que consubstancia violoção flagrante dos direitos fundamentais de eleger e de ser eleito, reiteramos a exigência de demissão imediato
do seu Director Geral.
A CPN sauda sua Excilencia, General Ossufo Momade, Presidente do Partido pela sua clarividência na condução do Partido,
o que ficou provado no seu didático e orientador discurso de
abertura da II Sessão do Conselho Nacional.
RENAMO UNIDA, RUMO A VITÓRIA
Maputo, aos 09 de Maio de 2019

“ANÁLISE DEMOCRATICA”

Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM Rádio Terra
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas
Participe! 821075995 ou 840135011
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RENAMO DENÚNCIA
FALSIDADES DA CONTA
GERAL DO ESTADO
No parlamento os deputados da RENAMO continuam incansaveis a chamar a razao e ao
bom senso . Sao muitas intervencoes, uma mais vigorosa que a outro, e desta vez destacamos a do deputado Americo Jose Ubisse do circulo eleitoral de Cabo Delgado’ quando falou
a proposito Conta Geral do Estado apresentada dias 6 e 9 por uma delegacao encabecada
pelo Primeiro Ministro.
ua Excelência Senhora Presidente
da Assembleia da República,
Sua Excia Senhor Primeiro Ministro,
Todo Protocolo observado,
Excelências,
Com a vossa permissão,
Saúdo a partir desta magna casa
do povo, a populacao da Província de Cabo Degado, meu Círculo
Eleitoral, uma populacao que se
ressente dos efeitos nefastos do
Ciclone Kenneth e da instabilidade
que teima em manter-se viva, particularmente, nos distritos de Macomia, Palma, Mocimboa da Praia,
Quissanga e Nangade.
Saudação especialvai a um homem
a quem o povo confiou a partir da
historica e mística Serra da Gorongoza a nobre missao de salvar a
Nação Moçambicana da má governação do regime do d ia, para salvar o pais da corrupção endémicae
generalizada, para salvar os jovens
da falta de emprego decente e habitação condigna; um homem do
povo, para o povo e esperado pelo
povo para legitimá-lo, com efeito, a
partir das Eleicoes de 15 de Outubro do ano em curso.
Este homem, discipulo proeminente do Saudoso Presidente Afonso
Macacho Marceta Dhlakama é
hoje, a verdadeira esperança do
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povo Mocambicano, trata-sedo Ge- contas públicas.
neral Ossufo Momade, Presidente
da RENAMO.
Contra todas as expectativas,
tornou-se recorrente que as recoExcelências,
mendações contidas no Relatório e
A Conta Geral do Estado (CGE) para Parecer do Tribunal Administrativo
2017, objecto de insistencia no e da Assembleia da Republica não
nosso debate de hoje, é um docu- estejam sendo, integralmente, asmento do Governo que apresenta a sumidas e reflectidas na Conta ou
execução orçamental e financeira, nas Contas Gerais de Estado dos
o resultado do exercicio e a avalia- anos seguintes.
cao do desempemho dos orgaos e
Instituicoes do Estado, que resulta Senhor
Primeiro
da aprovação pela Assembleia da Ministro,Excelencia,
República do Orçamento do Estado Mais do que palavras, as evidenpara o ano de 2017, através da Lei cias falam por si. Ora vejamos: O
nº 10/2016, de 30 de Dezembro.
Tribunal Administrativo (TA)constatou que apesar do comando leEsta é na verdade, a terceira Con- galcuja vigência passam mais de
ta Geral de Estado a ser remetida 16 anos, no qualse exige que o
pelo Governo ao Tribunal Admi- governo inclua na Conta Geral de
nistrativo e aqui naAssembleia da Estadoem cada ano, as demonstraRepublica, no âmbito do Progra- çoes contabilisticasacompanhadas
ma Quinquenal do Governo (PQG), de Demonstração de Resultados e
2015-2019,em estrito cumprimen- os anexos às demonstrações finanto, do disposto no nº 1 do artigo 50 ceiras referidas nos artigos 43, 47 e
da Lei nº9/2002, de 12 de Fevereiro 48 da Lei nº 9/2002 de 12 de Feveque cria o Sistema de Administra- reiro, e nos artigos 87, 88 e 89 do
cao Financeira do Estado (SISTAFE). Regulamento do SISTAFE, aprovado
pelo Decreto nº 23/2004, de 20 de
Lamentavelmente, tal como as Agosto. Inexplicavelmente, desde a
Contas Gerais de Estado referentes entrada em viogor da Lei, o goveraos anos de 2015 e 2016, a Conta noainda nao cumpriu com o preceiGeral de Estado referente ao ano tuado.
de 2017não apresenta com rigor O Tribunal Administrativono seu ree transparência a execucao orca- latorio e parecer referente a Conta
continua na pág 5
mental e financeira correctasdas Geral de Estado

de 2017, aponta
deficiencias nos mecanismos de
controlo; indica ainda que os orgaos e instituicoes que compoem
o subsistema de Orçamento do
Estado nao cumprem, plenamente, os procedimentos estabelecidos
na Lei do Orçamento e da legislacao complementar, que observa os
principios da legalidade, economicidade, eficiencia na gestao rigorosa dos recursos postos à disposicao
do Estado.

continuação da pág 4

Ao nivel da Administracao Central,
constatou-se que algumas unidades dos Ministerios das Financas,
dos Transportes e Comunicacoes,
da Industria e Comercio, nao declararam qualquer cobranca das
receitas proprias. apesar de previstas no montante de 140.177 mil
Meticais.
No ambito da Administracao Provincial verificou-se o incumprimento de 19,9% da meta orcamental de 2017. De uma Previsao de
1,265.702 mil Meticais.
No nivel Distrital registou-se um
incumprimento de 48,9% da meta
orcamental, nas receitas proprias,
de uma previsao de 658.574 mil
Meticais.
No respeitamte as despesas foram
anotadas varias irregularidades
sendo de destacar entre outras as
seguintes:
•
Classificacao incorrecta na
contabilizacao das despesas em
inobservancia do Classificador Economico das Despesas.
•
Ausencia do registo na CGE
de 2017 da execucao de alguns
projectos de financiamento externo, execucaco ocorrida fora da
Conta Unica do Tesouro – CUT.
Senhor Primeiro Ministro, Excelencia.
Para que servem as constataçoes e
recomendaçoes anuais do Tribunal
Administrativo, se o Governo de V.
Excia., nao pode inclui-las como

factores importantes para a melhoria da apresentação tecnico-administrativa e legal da Conta Geral
de Estado?
Para que servem as recomendações da Assembleia da Republica,
se as mesmas nao sao reflectidas
na melhoria da apresentacao daConta Geral de Estado em analise
e nem das Contas Gerais de Estado
dos anos seguintes?

Para que serve a Lei que depois de
ter entrado em vigor a mais de 16
anos, o seu articulado, ainda nao
foi cumprido intergralmente pelo
governo, de V. Excia.?
Que exemplo de ensino e educacao
quer se dar as criancas e joverns
que representam mais da metade
da populacao do pais?
Lembre-se, Excelencia, Senhor Primeiro Ministro, que investir em
criancas, significa investir no futuro capital humano, no desenvolvimento social e economico do pais.

cucao da Conta Geral do Estado de
2017 alcancou resultados satisfactorios, quando ao mesmo tempo
se reconhece, antecipadamente,
que a conjectura economoica internacional era desfavoravel e ao
nivel interno o pais debatia-se com
os efeitos das adversidades como
cheias, seca, dividas ocultas, desemprego e a nao canalizacao do
apoio dos parceiros da cooperação
de desenvolvimento ao Orçamento

do Estado.
Houve muita azáfamaindicandoque o pais estava melhor, mesmo
quando a vida da maioria dos moçambicanos estava e está a piorar
e com milhoes de pacatos cidadaos, compatriotas nossos de rasto
por todos os cantos do solo patrio.
Ante as graves incongruencias encontradas na execução orcamental
e financeira da Conta Geral do Estado de 2017, para o bem da patria e olhandoa verdade como o
caminho para frente, a Bancada
Parlamentar da RENAMO, minha
Bancada, recomenda ao Plenario à
apreciacao negativa da Conta Geral do Estado de 2017.

Senhor Primeiro Ministro, Excelencia,
Na verdade, sob ponto de vista da
logica formal, revela se como sendo contraditorio e falta de coeren- Pelaatenção dispensada, muito
cia e sensatez afirmar que a exce- obrigado!
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