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Os funcionários da Administração Municipal da Samba 
são acusados de exigirem aos munícipes a pagarem, 
para a regularização dos documentos referente ao 
cadastro de terra, pressuposto exigido pelo GPL no 
âmbito do programa de reordenamento territorial. A 
acusação pende contra os funcionários da área técnica 
do referido órgão, segundo alguns munícipes, 
inventaram regulamentos alega damente obscuros, com 
o objectivo de extorquir dinheiro aos citadinos 
preocupados em legalizar a propriedade que ocupam. 
Nestas circunstâncias, os munícipes que pretendam 
registar os seus prédios rústicos (terrenos) são obrigados 
a pagar 150,00 Dólares para a execução do croquis 
de localização, mais 5 mil Kwanzas pela deslocação do 
técnico, que por obrigação deve ser afecto ã 
Administração Municipal da Samba. 
Esta cláusula descarta a possibilidade do citadino 
requisitar o croquis de localização em um técnico estranho 
à Administração Municipal da Samba, ainda que 
esteja inscrito no Governo Provincial de Luanda, e a 
sua assinatura não é motivo de qualquer suspeição. A 
medida chateou a maioria dos munícipes, porque os 
croquis projectados pelos técnicos "extra Samba" 
foram pura e simplesmente anulados, causando assim 
prejuízos monetários aos aspirantes dum prédio rústico 
(terreno) legal. 
"A Administração Municipal da Samba é a única 
instituição do género que instituiu esta regra. Iremos 
nos bater contra aqueles que pretendam se emiquecer 
de forma ilícita, ou através da' extorsão do pacato 
citadino", reclamou Horácio António Marcelo, 
munícipe que pretende recorrer junto do GPL contra a 
medida tomada pelo executivo da Samba. A reclamação 
destes munícipes da Samba pode ser considerada justa, 
visto que responsáveis ligados a Direcção Provincial do 
Planeamento e Gestão Urbana de Luanda desconhecem 
a medida instituída pelo governo da Samba. 
Debruçando-se sobre o assunto, o director da direcção 
citada, Hélder José disse ser um acta administrativo 
fabricado pelo executivo municipal da Samba, 
desconhecido pelos os demais órgãos do Governo 
Provincial de Luanda. 
Em gesto de advertência, aquela responsável disse, 
"todo processo que antecede o cadastro do prédio rústico 
é gratuito". 
Continuando no diapasão de Hélder José, depois de 
completo o dossier é remetido à Direcção Provincial, 
que por sua vez observará minuciosamente lisura do 
mesmo para o enviar ao Governador de Luanda, a fim 
de ser concedido o título de concepção. Convicto de 



averiguar a veracidade dos factos contactamos a área 
técnica da Administração Municipal da Samba, através 
do seu responsável, Rosário Neto mas este recusou-se 
a prestar qualquer informação sobre o assunto, 
alegando que é de carácter provincial. 
"Se quiseres saber algo dos cadastro de terra deves 
contactar o Administrador municipal, não posso fazer 
nada", respondeu Rosário Neto, que se mostrou 
desalentado por estar adiante dum repórter do Folha 8. 
A atitude do chefe da área técnica foi reprovada por 
um dos funcionários da secretaria da Administração, 
"deveria ser ele a responder e nã o administrador 
porque é ele que domina o assunto". 


