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ei sGbre organização civil das províncias
hoje submeto à, vossa esclarecida apremento daquela outra proposta de orgaque vos apresentei na iiltima sessão
s traduzem o desejo de colaborar efirimeiro Congreaso da Repiiblica no
rigação, qiie lhe é imposta pelo artigo
itucional, de se não encerrar sem ter
orgânicas do ultramar portugu6s.
me levaram a preferir ao sistema antede preparar e apresentar, sucessivaÓnia, um diploma orgânico particular,
is únicos diplomas de aplicaçgo geral
por que deva regular-se, essencialmente, a
civil e a financeira das colónias, deixando a
ser decretada pelo Executivo, estilo
no desenvolvido relatório que h4
necessitam de ser aqui reo considerei tambêm a admiramar, fazendo a critica dos processos
indicando os princípios e regras práobedecer a reforma das institiiições
o não só a orientapão geral mas tamosicôes fundamentais da presente
is bastarzo, pois, para completar o
proposta por duas afirmaçzes que reputgncia. Consignando que as colónias porerritório nacional, estilo indissolútrôpole, afirma-se, pela primeira
me propósito em que a Repúbli-

a todo o custo, a integridade do nosrino, o que se me afigura de especial
ão politica no momento presente. E
crescenta que as parcelas do territ6istinguem umas das outras e da meentidades administrativas autonomas,
a organizaqão que mellior lhe convier,
ites de certas normas gerais, impliacrcinico preconceito da assimzlaçEo
terior administraçno colonial, qiie
outro relatório e que, na pratica,
de dotar cada um ciêsses pequenos
e distantes do nOs, fisica e sociale leis que lhes fauiiltariarn uma
os e um progressivo desenvolvianizacão financeira, esta proposta
ntuadamente prhtica e positiva,
das e prematuras de princípios
opõe conceder As col6nias C jusIas necessjtam, e podem usar com
a1 da sua civilisaç2eo. Outorgara centralização anterior, e toatribuir-lhes mais criaria o risco
c o caos nessas sociedades, As
o facultou, devidamente, o gozo
as institiiições representativas
o, necessitam de ser grádualdelas, e levadas a conquieampliacfto das suas liberncípio da relativa autonomia
oloniais em relaçbo aos ouêsse principio receba efectie faculdades concedidas não
e1 demarcar, precis:imente,
de cada organismo, e especialmente a
regressando a antigas práa vida e administraçlo das
siva e pertiirbadora. Dai a
que ficam definidos os liexercer-se a função de subre as coltjnias, e que, pela
de lei de organi-

ructura geral precoqiaada pela minha proinistração civil das colónias, devo obserifere radicalmente d a já existente e é
omuinente por todas a s na<;oes colonias suas depend2ncias inter-tropicais que,
, ainda, os elemeiitos de população e o g r a u
ani usar proficuado género d a das
olverem segando linhas prGprias, a
I duma larga descentralisapão dos
e de administrar, da metropóle para
d a de institi1i;õcs representativas loacc,iio dos governadores e promoopinião pública consciente, intensista pode descrever-se pela forma
a haver um governador,
ópole, d a sua confiança,
nistro, e a quem se entreraçzo do território, e so
radual mas seguramente,
p a r a um estado d e maior
ira, com o gradutrl aperde gocêrno, corpos reienos parlamentos que,
ador, consultem ou des assuntos d a adminis, 11" eniquanto, possícuipos com membros
e j& recomend4vel em
de por sob a camada,
colonos não indígenas
ena poiico avançada,
ntar por aquele protinuarão a admitir
ignados de entre os

discutir técnicamerite a s questões assuo do govêrno, colocam-se, ainda, neste
hierarquia aduinistrativa das colónias,
ente incunilidos do julgamento de todo contencioso administrativo e fiscal, e
mite se a criaçao doutros corpos e comiss que, dotados de relativa autonomia
com fundos próprios, sejam incumbindência do govCrno local, de adminisres do serviço pí~blico, promover a
ras ou melhoramentos ou outros anávcrnador existe toda uma s8rie desrios. Logo depois dele estão os chelia, a cada um dos quais incumbe o
dos assuntos relativos a um o11 mais
ue despacham directamente com o
sp6cie de directores gerais dos JLi, podendo, mesmo, por delegaçgo
solver algumas questões, alivianparte do expediente ordiiiirio, e
mais stentamenta doutros abstinia para a vida geral d a coltjnia.
em distritos, a acçao adniinistra1 prolonga-se por intermédio dos
ue são ai seus delegados com laestas col8nias como nas não dir4 ainda, à testa das divisões
fes de concelho c de circunsores e comandantes militares,
delegaçZo, de divisão ou de
bairros, aldeias, freguesias e
directamente subordinado ao
nte superior na ordem hieráracção, mais ou menos ampla,
necessidades da Irea territotivas não ficam limitadas aos
análogo ao dos conselhos de
res de colbnia; nas capitais
tida uas localidades que saiaverá cdmarus ou comissões

para as outras de menor importância, mas
ncia de certo níimero de elegiveis revele a
fazer funcionar, Utilmente, instituiiões
municípios, mas de mais restrita acçgo,
.
criam-se junt s 10cais.
O territóri da col6nia ficara dividido e subdividido pela
forma mais bpria para a cuidada administração dos serviços públic s e para promover os interêsses da populaçBo, a ocupa são do territ6rio e a valorização dos recursos
rido-se a proposta com assegurar uma orncialmente civil e avançada As porções do
existam agrupamentos importantes de coe assimilados, organizaçlo civil menos
eas povoadas principalmente por indígenas
s nzo civilizados, e uma organizaqlYo miliitbrios, naturalmente mais vastos e menos
aue a relativa insubordinacão dos DOVOS
uma acc;ão dessa esp6cie, que rápiduma outra mais pacifica, mecom a miss3io civilisadora que

i

rhpidamente, a estrutura da organizana minha proposta, e reconhecido que
profundas da actual, nas suas
em que consistem as modipodem elas reformar proiiltramarinu.

guês.
O regime actual, na fase a que o levaram a má compreenslo dos principios que origináriamente o haviam inspirado, as a terações de índole regressiva, e inadquados
acrescentamentos, apresenta-se confuso nos diplomas que
o regulam, vago e hesitante nos princípios fundamentais,
ineficaz e esteril na prhtica. As atribuições andam baraIliadas e a :.esponsabiiidade diluída. Na realidade, o governador da colónia nTio govcrna nem administra, no sentido que a cclonização moderna dá a estas palavras, porque não tem competência legal para tanto ; a metrópole,
tam depressa fiscaliza em excesso, coartando a acção local, como dehi2uida a sua funçiio de superintendcncia, permitindo que a, autoridade colonial exceda limites que nnnca
deveria ultrayassar. Os conselhos de gouêrno, que ae pn-

ersos agruparneritos de colonos, e
local própria e consciente.

-se lhe a sua elevada categoria, para
da soberania ria, ao mesmo tempo
civil e criminalmente responsável pelos
no exercício das suas funções.
desta autoridade, fiincionando por si só
o do conselho de govrrno, tem naturaldamente definidos.
, os conselhos d e govêrno d a
já, com genuinidade, a opiorqiie neles entram sempre
colhidos por colégios eleitoariar de colUriia para colóorresponder As siias partiBsses membros pode subir
acompanlianclo, assim, o
o prodiitivo exercício das
em geral, o progresso d a
par dos conselhos de goolibnias mais adiantadas,
nte «lectivos, quc conservam o nome d e
tinente e d a organização
mente dos actuais orgala e India, de raquitica

vêrno, cujo papel na administração
atb agora apagado, serão restaurar, trabalhando assiduamente com o
o o primeiro orgbo administrativo
eis do exercício da parte mais imdaquela aiitoridade, pois que só
o ela poder& então providenciar.
sfera de acçbo muito ampla, que
buiçiro das verbas orçamentadas
variadas determinações para o
não esqueceu indicar, taxativaaçiro aos qiiais as suas deliberavaplo prévia da metrópole, ou
suspensos por ela, jii depois d e

lioraruento delas, prepa-

ções de eleitor e de elegível para
sta obedece ao pensamento de a s
abrangendo apenas os indivíduos
para exercerem, com consciência,
elo que diz respeito a estrangeio momento de introduzir em
de colaborarem connosco nos
; considero-os eleitores, tanto
rno e jnntas gerais como para
locais, desde que tenham um
na colónia, aceitanüo-os, tamadores nas circunscrições municipais em
dêles e a importância dos interêsses que
recomendem. Passados cinco anos sobre a
udente admiti-los mesmo como
ovêrno, e at6 sem esta condialguma8 das disposições da
ios indígenas não assimilados

a colónia. Os resultados
nserva~tioe o funcionatradiçto da banja dos
o Save inspiraram esta
straçgo <Ia colónia, que
governador com o seu
ortante altera<;ão h& a
inciu, de nome inexsforma-os a proposta
s de julgar todas ~ . s
As funções tutelares

relaçto A forma de dividir e
olVnia mostra que a proposta
s circunstâncias do seu meio
s dos diversos ramos de sere, especialmente, ao estado
populações indígenas. Fica
ente excluída a tradicional divisão em

resento algumas bases que
A populapbo indígena das
ria, susceptível de largas
fazer breve referência.
lidamental do ultramar
do indtgenato, estabelestatuto civil, político e
seti grau de instrução,
bitos europeus e inteónia, pode e deve gogarantidos aos cidae códigos fundamen, desconhecedor dos
da a vida rudimenrtence, porventura

soa textos, como
usos e costumes da Tndia e Moçambi-

stingão, que em nada ofende os principio8
invioltiveis d a liberdade humana, nem os
civilização nos impae para com os povos
11ain6mos ao nosso domínio. Bem ao coninçso, uma vez formulada e regulamens legais, evitar8 arbitrios e abiisos, e fiarantia efectiva de assídua e eficaz pro.
as circunstlncias d a vida do indígena,
ue 6 o único processo reconliecido pela
de colonização como suscrptível d e faais popiilações, gradual mas seguramente,
de selvageria primitiva para outros, suceee r f ~ i t o s , em qiie colaborem iitilmente
, ein suma, associados liais na graqdo continente africano.
dizer sobre OS rluint~rosose comrangidos pelii minha proposta, mas lio indispenshvel, atentas a s consideraxlatório 11a proposta de autonomia fiidade de iiAo demorar a aprcsentttçiXo
forma a poclcr ser por v6s disciitido
esszo le~islativa,a íiltima do prinieiro

*
Resiimindo :r3 iilinl~asc.onsitler:i~Zes, posso dizer que
este projecto d e reorgaiiizay2o acliiiinistrativa do ultramar
portugu?~, tem s;l~re o regime vigente as segiiiiites vantagens :
a ) Define, nitidamente, a posiçc?~da metrópole e d a s
colbiiias no organismo nacional, e a fornia por que tem
d e exercer-se a natural funyâo de superintendência d a
primeira sCbpe a s segundas:
h) l)4 aos governos locais iim relêvo c faciildades admiiiistrativas ctie atú aqui liao possiiíam, liabilitando-os a
promover e ' a realizar o progresso material e moral do
territúrio e Ca siia populaçho ;
c) Assegura a colaborayão efectiva dos elementos aptos
d a populaçEc da colónia na gerência dos negócios dela, e,
conseqiienternente, o interesse pela terra onde trabalham
e o desenvolvimeiito da vida local:
dj Estabe ece a s bases para a resoluç#o d a quesigo indígena, pela iinica maneira íitil tanto para o povo colonizaclor como para os povos submetidos, e aproveitando a
experiência ic: outras riasões culonirris.

I

Espero que esta proposta e a da administraç.80 financeira, se mer cerem a vossa aprovação e forem hábilmente execut das, despertarão o dominio colonial portugu2s do seu rolongado eiitorpt.cimento, assegurando-lhe
uma era de il'mitado progresso.
Será a mel ior maneira de responder nos que nos contestam comp tência para retermos em nosso poder o
quinto impér o colonial do mundo moderno, e nenhum
outro objectiv mais elevado poderia impor-se uma naçlo
que precedeu todas as oiitras na descoberta e civilização
do ultramar.
Proposta de lei orgânica da administraç50 civil
das provincias ultramarinas
olOnias portuguesas siio parte do terriindissoluvelmente ligadas ;Z metrdpole,
, e umas das outras, na sua organizaas colhias constituem organismos ados, sob a siiperintendencsia c fiscalimetrtipole, pela forma prescrita nas
te lei e que dela fazem parte inte-

a a legislação em contr4rio.
de Fevereiro d e 1914.=

Base 1.'

exerce a sua função de superintendsncia
e admiuistraçlio das col6nias:
delas a soberania nacional,
das leis e mais determinações dos

sempre que o Congresso o julgne eonvede decretos do Yoder Executivo, soexcedam a competência dos govêrnos
que a Constitiiiçâo o permite;
ou negando aprova(t80 As reeoluçõen
qiie n3o tenham por ai prtiprias força
executória ;
4." Modifica o oii revogando as deliberapCle\ dos Conselhos de GovBr o com fiiirça execiitcíria, nos e;i>os designa-

$

das col6nias hajam disde Govêrno ou
e adoptando ou-

estas e aquelas

interposto recurso contencioso ;
uperiormente, a marcha geral da adina, principalmente noa assuntos que
s da metrhpclle, de mais duma colóacionais ; mas respeitando sempre as
se governarem e administrarem a si
oncedidas às colbniae pelas euas leis
ópoir! não tomar8 providências de
regulamentar, sôbre assunto que
nlgiima colónia, sem a informagão
vo resultando da demora prejuizo
Base 2."
Colónias, sempre quo o julgiie oonveColonial sobre os assuntos impor exceder as atribiiiç8es dos
ser decretada pelo Govi.rriu da
metr6pole.
Bnse 3."

a actual divisa0 provincial do

Base 4.0
colónias será superiormente administrae o bem público, por um governador, e
função directamente ou por intermeidio
subordinados, e com a colaboração
de corpos, c 'o níimero, constituigtio e competência podem
variar de col'nia para colónia, mas incluindo sempre representantes a populaçSlo local.
O governa or, no exercício das suas atribuiçlies, expede
portarias, cu o preceito será, em regra, precedido de
preâmbulo ju tificativo.
das ColOnias em visita nalguma delas é
Ao Minist
~ermitidoex rcer os actos indis~enshveis de adminisL

-

i

exceptuado o que for da
da República.

1

1

Base 5.a

A nonleaç o do governador recairá sempre em individuo reconhec damente competente, de m6rito jh revelado
no desempen o de funçUes públicas ou no estudo dos assuntos coloni is. A sua comissão durará, em regra, por
tempo deter inado, variável de colónia para colhia.
Base (i..
o de governador geral, os governadombique e Estado da India, e os de
entos que, porventura, venham a consdas actuais províncias ultramarinas.
restantes colónias serão designados
no território da respectiva
; os demais governadores
a1 comandante de divisão
chefe. Uns e outros
ionhrios civis ou militivos estacionem no terndo o chefe e membros
ou que devam ser julfunyões, o governador

o tribunal competente fora da provin-

Base
geral ou de Provincia é directamente sudas Colónias, e responde para com
o seu vargo.
responsável pelos actos que
interesses do Estado.

1

Base 8."

da colonia 6, nela, o agente e o repreda metrópole, e a superior autorimilitsr. Exerce as atribuiçGes do
termos e com as litnitaçaes desta

lei.
Base 9.'
overnador, como agente e representante
metrhpole, representar a soberania nacioaccão das conipanhias privilegiadas e
mprani as suas obrigações; dar execuçZo,
igcnte, iis ordens e instrugcres recebidas
etrópole; t6-lo ao corrente dos casos e
lavionem com a administraçgo da co15a dela periodicamente.
os funcionários encarregados pelo Governo
e fungões de sindicância, de inspecção, e
anente de contabilidade, é o governae adniiriistrativa, qiie poder8 aorreste com aquele Govêrno.

d a colónia, como chefi. do Poautoridade civil, por'si só ou
de Govêrno, nos termos
desta !ei :

governo e administraçiio e em que ela
como Dessoa moral :
préviamente aiitoriBado, conforme as ins-.
forem transmiticias, convengões e acordos
OS doutras coldnins. nacionais ou estranr destas, ou para elas expedir, rogatórias
os que forem regulamentados
, cartas de naturslizaçEo s eselas, expressamente, que os
o absolutamente indisuer parte do território
trangeira ou de grave
conta ao Govêrno;
eral, incluindo a fisIdade de recusar a
ii de nacionais, em
a sua presença possam resultar alteraçcies
ca, ou outros graves i!iconveriientes, quer
na, quer de ordem internacional ;
jarn inciivíduos que tenham sofrido já conrimes a que nas nossas leis correspondam
u vadios, ou mendigos, ou que não tenham
ência nem estejam em condiçFes de os anendo emigrados políticos ;
m alienados, ou sofram de doença cuja
angeiros respeitar-se hão as conacionais, quando as honver, não
enão com fundamcnto em intenais, senipre por tempo limitado,
a parte do território da colónia,
s indicaçcies do expulso quanto ao
o dai não advenha qualquer inos infrinjam n ordem de expulr desobediencia e de novo exernadores de di~itrito,

as, quando fortes razões de conveniênm ; mas fixando logo prazo miximo, não
eses, para a sua eleição ou reconstiando ocorram razões graves, a exeregulamentos ou outros diplomas de
a1 ou meramente administrativo, elas executar pelos corpos e comissões
depois da aprovaçiio das estações
ridades judiciais a liberdade, plede funqões ; chamar a atençIo dou
os abusos que notar, e providenas leis e as instru~õasdo Govorno
ver, transferir dentro da colónia,
os termos legais, todos os funcioimento anual nIo superior a um
nia para col0nia, mas nunca excecionários de quadros ou serviços
4 para quaisquer outros ; e proares de vencimento superior ;
onários pelas comissões ou sersegundo as respectivas nomeaes acção disciplinar, excluída a
tiverem sido por êle nomeados,
as disposir.ões actuais quanto
Base 11.'

ra autoridade militar da colónia compete
exercer, duma maneira geral, as atribuicia disciplinar de general comandante de
e-almirante comandante em chefe; superações de guerra em que forem empregaes, terrestres ou navais, em serviço na
colhia; distribuir o pessoal militar pelas diversas comissões de serviço píiblico que lhe competirem ; e resolver sôbre tudo o qu? lhe respeite e nlo interesse, directa ou
conjuntamente. a outra col6nia ou à metrópole.
Base 12.'

governador, com o voto afirmativo do Conarno, mas observado o disposto nas bascs

17." e 26.";

1

1.' Estabe cer ou modificar a divisão territorial da col h i a ; dar a categoria de cidade ou vila As povoações
que se disti guirem pela importância da sua populaçfo,
comércio ou indústria; designar ou transferir as cabeças
de distrito, co celho ou outra circiinscrição administrativa ;
estabelecer o alterar os limites das povoações, e agrupálas ou separa-las para efeitos administrativos ou fiscais ;
2 . O Regula entar o funcionamento do Conselho de Govêrno e dout os corpos, comissões e tribunais administrativos ;
dos serviços da colónia, fido pessoal, as condicões de admissWo e promoç o, e outras conexas ;
4.' Regula entar a execuçzo das leis, decretos e mais
diplomas em ados da metrópole, que disso careçam;
adoptar outra disposições de execusão permanente tendentes a mel rar a administraçfo, valorisar os recursos
o exercícb dos diversos ramos da
o progresso material e
em geral, sobre todos os casos
colónia digam respeito.
romulgados no uso desta competancia
aos deliotos e contravenções priszo coros termos do artigo 67.O do C6digo Peinado, observando-se,
ais, o estabelecido na

i

matéria em relação A
admitido para as mulndicados, as multas a
poder80 atingir, mas

aprovação e execuçfo do
ou supressão de taxas
regime monethrio e fidiiciário,
financeiro, a competência dos
na lei orgânica da adminise nos diplomas que a regulamentarem.

--,

Base 14."
por si e por intermddio dos
nato dos indígenas, compeno exercício desta função :

políticas com os chefes indígea'sua depondhcia, do maneira a
quanto possível por meios pacía sua integraciio na vida geral
estatuto civil. nolítico e crimi"
genas, e tiscalizar, superiorinerite, a obsere preceitos tendentes A defesa de suas pesades, singulares ou colectivas ;
imposto dcnoniinndo indígena, .pela forma
coadune com o seu estado social. os usos
circunstlincias ateridiveis, devendo uma
do producto desse imposto ser
rio niimero seguinte ;
das condi<;Gcs riiateriais
das siias aptidões
gcral, a sua iiisr

i

na1 dzsses ind
vância das lei
soas e proprie
3 . O Langar
aue melhor s

I

L

Considera-s indígena, para os efeitos desta lei, o indivíduo de cor ue não satisfizer c'u.riiiilativamenteAs seguintes condições :
1.'' Falar o português ou qualquer das suas variedades
dialectais, ou ainda alguma outra lingiia culta;
2.O Não ~ r icar
a os usos e costiimes caracteristicos do
OU

indíistria, o:[

pc14iiiir

a, cilmulativamente, As condiiderado ciciad50 da ltepública,
s leis e outras disposias para indigenas, tendo gaos direitos civis e políticos
rtugiieses originários da mee, no Estado da india e em Macau poderão
como cidadãos da República os indigenas
satisfaçam a todos os reqiiesitos acima inelativa cultura, situação ecoo nas institiiiç5cs gerais da
dos, declarando irrevogavelLui:ira ou corporação muni-

Base 16.'
Na definiç o do estatuto civil, político e criminal dos
indigenas ob ervar-se-hiio as seguintes regras;
1.') Poder o ser objeto de medidas especiais de protece contratos, especialmente nos que ende servicos, engajamento e emigraçno
em qiie habitualmente vivem, ou resda família, ou Si, constituiçiio, uso

/

êles serão reguladas pelos
tudo o aue ngo fVr contrLtrio aos di-eitis fundakcntais da vicia e da liberdade
humana; e a alteraçaes dêssrs usos e costiin?cs, com o
eradualmrnte. e
fim de os mel orar. só ser20 introdilzidas "
de forma i~ ser m cabalmente compreendidas e assimiladas;
3 . O Não lhe serito, em regra, concedidos direitos politizos em rela &o a instituiçaes de carácter europeu ;
Sempre, p rem, que nos usos ou tradicces da raça,
tribu, ou out s agriipamentos indígenas, subsistir a noção
au a prática c institiiições prcíprias, eitibora rudimentares. teridciite a deliberar em comiiin. ou a fazer interrir.
e a vontade da iiiaioria dos

L

I'

um número consider4vel de indíconcorrer com os não iridigenas na
piiblicos, dar-se-lhcs-h4 rep,resentaGoverno, corpos administrativos ou
outros de an ' ogas funções;
4 . O Na de niçgo e puniç2to dos crimes, delitos e contravenções d s indígenas, ter se-háo em especial consideração os seus USOS e costumes privativos, e o conceito em
que forem ti os os factos correspondcntes. As penas aplicáveis poder o diferir, na essência e modo de execupzo,
das cstabclec das para indigen~s,respeitando-sc, em ainbos os casos os princípios da humanidade e civilizaçxo ;
5 . O Na ad inistração da justiça poder8 admitir-se que
nas fiinçoes de julgar sejam investidos funcionitrios ou
tribunais esp ciais, ou os chefes administrativos locais,
assistidos de I / ~ . ~ I vindí$enas,
~(Js
letrarios conhecedores da
lei especial, u outros indívicluos de rcspeito no seu meio.

i

colónia, no mais
usos e costumes
diplomas esBase 17."

nesta lei, na lei org8nica d a
nos decretos que regularem a
leis reguladoras do eleitorado

i

"

preccitiiado n sta base ser80 tidos como inexi~tentes, e
não poderão er invocados nos trilriiiais ou repartiç5es
públicas.
Base 18."

dos direitos adquiridos.
do governador podem ser anuColonial sobre recurso dos
excesso de poder,
de direitos adBase 19."

da administracão geral da coiónia sertio ditados por secretarias distintas, com sede n a

s funcioniirios delas enc:irrcgaclos o nome
tra colhnin, o níimero des6r elas dos diversos serctual ou provivel desencioso estiitlo e resoliic;ão
umentar o pesroal alêm
os decretos regulamencondic;ões de nomeação
s seus empregos, atrimcdiatos do govereus subordinados ;
nonie dEle expes A boa exccuçIo
por despacho publicado, delegar
resolução dalguns dos assuntos
ivas secretarias.
Ao podem corresponder-se direcs de Estado, nem estas com êles.
de serviço, para os efeitos desta
permanente de contabilidade, a
" d a lei orgânica d a administra-

1

Base 20.'
como primeiro e principal órglio de
do governador, funcioiiard regularcolaboraçgo com êle, um corpo denoGovêrno, com a constitui$io e comseguintes bases.
Base 21."
de Govêrno são constituidos por habitantes
ionários e não funcionarios. Cabe, especialoirio representantes d a populaçzo, .premoseus interêsses legitimos e exprimir a opiolónia ; incumbe Aqueles, particularnicnte,
ucidação técnica dos assuntos e a acçXo
tradições e normas administrativas; mas
uns e doutros curnbiuar-se, por maneira
, no sentido do bem comum da colbnia e
ria1 e moral dela. NSTo se realizando a
a parte final do n.O 3 . O d a base 1 G e a >

considerar-se tiri a popiila~Ioindígena c-iipci;iliiiente representada pe o governador e funciori:írio cricarregado da
secretaria dos negbcios indígenas, liaveritlo-:L.
A proporção entre o níirnero dos nietiit)rc~sfiincionlirios
e 1130 fiincion!rios varia de co!6nia para col,'~nia,segundo
o seu clescnvolvimento e níimero prcsuiliivel de pessoas
aptas para cxercerern tais funyUes; e variará erri cada coltinia, elevaild2-se gradualmente, a par do desenvolvimento
dela, inas o iiíimrro dos n?to fi1ncion:írios não excederá
dois terços do níimcro total.
dos Conselilos de Gov?rno observar-se
serao designados dentrc
e os magistrados supenão fiincionririou serã; designados semhora o corpo ou col6gios eleitorais vaa coltinia, devendo ser compostos por
um mínimo de habilitayues literácias oii
a determinar, representantes de estae corporaçBes administrativas ou as-

Base 23:'

amento dos Consellios de Qovêrno,
ornador d a colónia,
iida ngo dever, por

dor que a solução, explicita ou imada, 6 contrária aos interêsses públicos,
a execução dela, comunicando as razões
a ao Govêrno da metrópole. Poderi
, sem usar imediatamente dessa faculse pronunciar sobre o assunto
mpo não superior a quinze dias,
que tiver lugar a votaçlo;
resentaçLo de propostas para a disciisGovêrno pertence, em regra, ao goembro do Conselho pode tambêm
sobre assuntos de interêsse para a
osto na base 16." da lei orgânica da
selhos de Govêrno. em aue êlea
nções meramente consultivas, serfo públiregra, e das suas actas, logo impressas,
çLo regular e expedita em anexo ao RoleI

metrópole B competente para diss Conselhos de Qovêrno, no caso
superior da coldnia ou dos poderes
cia As determinações dêstes ou As
da marcha regular dos trabarença ou desleixo no exercício
governador pode, nêsteè mesmos caativo do Conselho, inibir qualquer dos
ornar parte nas respectivas sessões dunão excedente, de cada vez, a vinte
o logo o respectivo substituto;
iie' pelo grande número de membros
dificuldade em os reunir fora dos
sessão, assim convier, terá êle, para
dêsses períodos, uma secçtio permacerto número de membros funcionhos, de entre si, pelos membros não
funcionhrios.
tem a mesma competência que o
prejuizo da convocação extraoro governador entenda que ela
ou gravidade dos casos a resolver.

Base 24."
egras gerais estabelecidas nas bases antecehão tambêm, na constituição dos Con-

das diversas colónias, as seguintes re-

s dessas divisões ou fracções territom habitualmente na sede do Conse-

Govêrno de Timor dar-se h4 repremenos, A classe dos agricultores e
Base 25."

Govêrno tem competência consultiva ou
do os casos, sobre a administraçgo da
o para isso forem solicitados pelo goer4 ouvi-los em todos os casos graves
ialmente nos abrangidos pelos n . O S 2 . O ,
ase 10." Deliberam quando o goverça a atribuição do n.O 6 . O da mesma
tos da base 12.", e dos n.OS 2 . O e
brigatóriamente lhes serao sujeitos.
os Conselhos de Govêrno:
distribuiçiio pelos distritos ou outivas dos fundos consignados em
1 da colónia para a execuçPo de
outros serviços especiais ;
xecuç8o de projectos de obras,
sempre que ela implique des-

,

2$'

tiverem competêricia deliberativa.
B a ~ c26..

dos Consellioa de Govcrno a80 executúterritório da respectiva colhia, anlvo o

, executórias

sem a nprovaçiio do (;oas deliberações que versem subre al-

do governador.
Governo da metrópole
Govêrno submetidas rl
no AIinistério
B a ~ e27.a

da populadas institiijções representatiantes de trGs anos depois da
o Govêrno organizar assemque serão designadas por
composiçIo e funcionapelo sufrágio directo de
dois anos de residência nela, quando uns

um dos seus memno Consellio d e

I

para a parte e ectiva deste C'onselho ;
3." Junta Geral é um corpo administrativo, promotor
dos interesses gerais da colónia, dotado de receitas próprias e de cap cidade para as aplicar.
Nas colónias onde f i r criada Junta (f era1 o Conselho de
Govrrno subsis irá, sendo, porêrn, transferida para a Junta
parte das siias tribui~õesde administração local ;
4.' Constitiii &o receitas prcíprias da .Junta Geral O
prodato de ad cionais 3s contribuições da coldnia, impostos especiai , multas por infracção dos regulamentos
por ela adopta os, a parte que l h e fór atribuída nas receitas do orqan ento geral da c o l h i a , subsídios desta, legados o11 donat vas e o rendimento dos bens que possuir;
5.O
Competir , especialmente, A Junta Geral votar em
cada ano o se orçamento de receita e despesa, os adicionais As con ribuições da colónia e impostos especiais

I

8-10 ; votar emprCstimos para execuçlo de estabelecimentos a seu cargo ;
cas de interêsse geral da colónia, estratos para execuçfio das mesmas
dotar e regular os serviços de conamento delas; criar, regular e dotar
ção profissional, especial ou secunuadas pareçam ti economia e necesganizar serviços novos de saúde ou
a , criando, regulando e dotando os
entos ; exercer a tutela sobre os
xiliá-108 com subsídios, ou doutro
melhoramentos ; elaborar regulainistrativa que devam ser uni; revogar, alterar oii substituir os
ados; representar ao governador
ducente ao bem geral da colbnia ;
assentixnento da .Junta, voto
lho de Govarno e aprovaqko do Goi ir transferindo, gradualmente,
istrativo, no todo ou em parte,
o indicados no n.O 5.O, e anteamento geral da colónia, tais
e outros de obras píiblicas,
de polic.ia rural, florestal ou
ária, devendo a transferênqões necesshrias ;
nta tornam-se executórias
depois de pro ulgadas pelo gu\ ernador, que sobre elas
ouvirá o Con e1110 de Govcrno. Se este votar contra a
promulaaçlo, governador convidar&a Junta a pcnderar,
em nova discu são e votação, as objecções formuladas pelo
Oonsellio. Se a Junta.
'
deliberando de novo. desatender
as objecçaes f itas, e mantiver a deliberação nos termos
esscnciais pri itivamente votados, serh o assunto sujeito
ao Govêrno d metrópole.

i'

i
1

Base 28.a
cada colbnia haverá um tribunal privativo
uestões do contencioso administrativo, fise ser8 composto por juizes dos trihu.a instância da col6riia, e membros n#o
icos, eleitos pelos comerciantes, induss ou maiores contribuintes, ou esoolhis ou de advogados pelo Conselho do

mero vari4vel de colónia para colhia,
rtância dos serviços qiie lhe incumbirem.
na1 no julgamento de qiiestões aduao siiperior das alfgndegas da col(inia, e,
como tribunal de contas, os directores
enda e da contabilidade 1oc:tl.
iisterio Yíiblico junto díiste tribiinal o
blica, onde o hoiivcr, ou o seu deleete jiilgar as questces do contencioso
indo os reciirsos o11 reclaniaçoes inctos ou decisões de quaisquer aiitoridades,
tior da colOnia; as do contencioso de
indirectos. incliiindo o contencioso

Besc
lho do Govêrno, Jiinta Geral e Tribunal
dr Contas, poderlo ser instituídos junto
tros corpos e comissões especialtudo tccnico de determinados asu administrar alguns ramos de serviço,
maneira, servirem o bem piiblico e o
iiia, observando-se a tal respeito as senas, os corpos e comissões absoluveis, definindo-se, com precisão, a sua
arido-se prejudicar a função superior
dministração da c o l h i a foi reconheibiinal institiiidos nas bases anteriores,
ribnições oseenciais ;
ja possível, dar-se hA representação
issões aos habitantes da c o l h i a mais
dos no tratamento e resoluc,ão dos
respectjvos ass ntos oii qiiest0es;
3 . O Esses c rpos e comissí?es poderão scr dotados de
receitas prcípri s e de capacidade para a s administrarem,
sob a siiperinte dência do govêrno local.

b

institiiidos os conselhos de adminisBase 30..

c o l h i a ser8 dividido e subdividido em

io oii outras circunsidido, no todo ou em
ivididas em distritos,
e do territbrio des-

, tanto estas repartigtíes como as da cirer iim ou mais agrupamentos étnicos
igenas, a cujos chefes ser& quando
uma filnçAo administrativa, embora ructiva área territoriai ;
s necessidades da administrac;ão da coerZo manter se divisoes territoriais di110s n."' Y . ' , 3.O c 4.' desta base, e
designaç%odc intendentes, residentes,
m atribuiyões de admiiiistraq50 civil
estre ou maritima ou de fiscalinsitóriamente, poderá parte do
ção civil ser submetida ao repara fins especiais de maniitenelecimento da ordem e outros
iinwc 51.'

em cada distrito, menos no da
as funyães oorresponclentes
geral. Os governadores
subre proposta c10
liabilitados com
com

de distrito res-

nele funcpncs execu-

a administra$ao activa do
orno pessoa moral, as fiiiiautoridade e tutela administrativa que
aos goveriladores civis do continente,
pelas circunsthcias, ou
i orgnnica da administrailitares de terra e mar,
es e coinpetencia discia exerccrido comando, e
dando forças navais ;
ento do seu distrito, oue fazer esecutiir o orrovado, lia parte que
repartigces e servipos
ionários em serviço no

todos os casos ocorrentes que, nlo sendo

itos ao regime civil,
.O 2.'
ser exerciaas,
r um oficial militar,
eneriil da colónia,
etcncia do governai~blicacni pequenas
a a segurança e deonsabilidade do coações fotem execur esta base lhe s l o
ssidade de adoptar

e em qiie
multa até 2COd.

Os serviços

regulamentar indispensáveis h boa
portarias, ordens ou instruções do
do distrito axpede edino Boletim (jficiul,
impor a pena de prisão até iim mSs e de

i

Rase 39."

a adiniilistração da coldnia nos distritos
serLo executad s em secretarias distintas, com sede n a
capital do distr to, e dirigidas por chefes de serviço distritai.

As estações suas

i

lónja ou directo es a quem estejam subordinados.
As repartipõe e serviços distritais aplica-se o disposto
na base 19.a
Base 84.'
ador de cada distrito, excepto nos disera um conselho de distrito, composto
&rios, designados de entre os chefes de
e membros não funcioriários, eleitos
ocessos indicados no n." 2." da base
espondam As condiç0es especiais do
eleiçfo dever& recair em indivíduos

aduado do Ministério Público no disete ao governador do distrito, mas
, ou entenda nâo dever? por qual, exerce-a um vice-presidente, nogovernador geral, dentre os memobre proposta do governador de

i

com exercício na capital, incliiindo um representante do
.Ministério Píi fico.
Para os efei os desta base, sdmente podem ser considerados distritos militares aqueles em que a capital nSio seja
c a b e ~ ade conc lho ou dv çircunscriçtlo civil.
i3 aplicavel os districtos o disposto na base 29.'

tem funções consiiltivae e delibeos assuiitos de adniinistraçio do
bmetidos pelo governador, o qual
casou importantes ou graves e,
iaja de adoptar medidas que excenormal ou disposições de carácter
o no distrito du portageral. Delibera, como
os os actos, resoiupces e propostivos, estab~lecimentosde beneneres, que devatii eiibii. :i sua apreciaçzo;
st.rviços oii olras distritais das
liam sido inscritas em globo no
a ou atribuídas pelo Conselho de
ratos para exectiçio
1 2 iinportância, infecstap8es superiores,
iiai :LO governador do
distrito s8o executónão se conformar com
s graves, submetendo
ouvido o Conselho de

Base 36."

atribulçaes policipis do administrador, por forma a determinar para cada colhia.
Base 37.'

unscrição civil haver8 um administrador
o do e o ~ e m d o er a êle subordinado.
dos indígenas, seu esda propriedade,
razoável e ade-

2 . O ~ i r i ~ai politiua
r
indigena, na conformidade das instruyaes do gov mador, e exercer, a êste respeito, todas as
atribuiçzes que lhe forem conferidas pelos regulamentos
especiais ;
3 . O Exercer as funç6es judiciais, que lhe forem atribuidas pela legislação geral ou especial sobre o assunto;
4." Fiscalizar o recrutamento e a emigração de indígenas para fora da circunscri~;Io,evitando abusos ou fraudes, promovenc~o a identiticação dos recrutados, a adopç?lo de medida: necessárias ao seu ahrigo, alimentaçbo e
transporte, e a perfeita execução dos regulamentos de trabalho ;
5 . O Cobrar o imposto indigena ou fiscalizar a sua coA

atribuições de administrador de conteeuropeus ou equipae as compativeis com o estado
Base 38.'

goveriiador em cada capitania-mor
será iim capitgo-mor ou comandante
a maiiiitençELo da ordem
de admiriistrador de cir-

Base

89.'

n." 5." da base 30.8 serfio
or funcionários siibordinados aos chefes
as abranjam, delegando es-

t

teu nayu les partc das suas atribuiçiies, pela forma que
fGr estab lccida para cada colónia em diplomas especiais.

I

Base 40."

e locais, a fim de educar os Iiabitane íitil colaboraçIo nos corpos repreda colbnia, avigorar a vida local, e
e progressiva administraçao dos
de população
e exercício das instituidiuposiçGes das bases
seguintes.
Base 41.8

tuições municipais e locais serão representadas
por crimaras ou comissões municipais e junmunicipais em todas as capitais de coe cabeças de concelho ou outras pode habitantes elcgiveis para taia
vinte vezes o dos vereadores s
ou cinco, e, excepcionalmente,
erão eleitos pelos vereajiilgado necessArio, venmunera<;ãoque ser& vo.
beças de concelho ou doutras
aprecizivel desenvolvimento,
?tios habilitados para oxercepossivel. criar-se 1iLo comislo cliefe da adiniiiistrapão loiqiie subsistem, provisóriageridas shmente pelo chefe
que devem ir sendo substi1, por comissões inuriicipais.
lugares quc não forem sede
a1 ou edilidade, mas onde
ividuos elegíveis para cortas locais, eleitas. de três
e r professor de instrii<;âo
iveis fôr inferior a trinta
a junta com o professor

istrativa das câmaras, comissFes municiercer-se 1iá na cidade, vila ou povoaçilo
e ou tambêm em uma
m Cabo Verde, S. Tom6
es dêstes corpos admictivamente, com as dos
se cobravam impostos ou
issues ou edilidades, fora
oderá subsistir essa coidispenslivel, entrando o
ulo de subsídio do orqaBase 53.a

s corpos aclministrativos
os indivícluos residentes
scrição que saibam ler c escrever em
om profissão, com6rci0, indiistria ou
rem meios de vida; incluiudo os es, pelo menos, dois anos de residens para estes corpos administrativos os

izados dois anos depois
abilitações literárias ou censiticaa
íimero d e estrangeiros e
im o recomendem, ser30
aclministrativos os cidapelo menos, de residsncategoria nTo poderão ser mais do que
s de três membros, e dois para os de
cinco ou mais.
Base 44..

recursos, nâo lhe8 sendo permitido estabeou taxas, resolver sobre coritratos ou emuirir ou alienar bens, criar empregos, nem

nstruir-lhes as pontes necessárias e lugares
escanso ou prrnoitamento h beira dêles;
ução e reconstriição de valados, diqries e
e interêsse comum ;
que as vias flutiiáveis ou navegáveis aepas e desobstruidás, fazer aquisiç?to de
em gratuita das :tgoas e cursos de hgua ;
impeza e regularizaq?io das ruas e sua
nli Ias durante a noite; abrir fontes ou
nqiies ou chafarizes ; estabelecer ou
impar o cemitério ;
eio de posturas adequadas As condiicas da circunscrição, a policia das
vias locais, coni as soas dependêns, bem como o aproveitamento duna
tar donativos ou contribuiçôes em
trumentos de trabalho ou materiais
local, e solicitar das câmaras, goa geral, haverido-a, ou govêrno d a
Iqiier espécie para o mesmo fim ;
ntos necessários h execução d e
lidade pública, e derramas em diriimentos, e em trabalho, com O
s fundamentais, poderão ser conr outras que, correspondendo a
e cada região, facilitem a exelocais e o progresso geral do
ou comissões municipais e as juntas podecu(;%o em comum de obras ou
ou indirectairlente, interessem

das câmaras e comissôes muserá constituída pelos rendimentos

ou dos estabelecimentos por elas criaes por elas foitas, e de bazares, rifas,
tes; pelo produto de multas por tranes e regulamentos de policia; pelo dos
mpetência lançar ;
do orçamerito da code comiss5es admis, instaladas na cire ali tenham iriterêsses. Serão, tambEm,
orçamentos as heranças, donativos
entos eventuais, e, extraordináriamente,
locais, alSm das referidas nos

*, as I-ieransas, os legados, um
ado pelas câinaras,

I

Base 46.'

soes municipais podem lançar e cori~Oes,quaisqiier dos seguintes imriáveis, n%o excedentes a 60 por
s o11 alguns dos impostos directos
a1 aos direitos de importaçzo de
ra consumo, nffo excedente a 10
cobrada na alfindega por ocasião

ilha, servida por uma mesma alcâmara o11 comissão municipal,
lecida por acordo entre elas, ou
ernador da colhia em Conselho
uto da cobranqa distribuido por

ou propriedades municipais ; e taxas de
Rase 47.a

encargo municipal os
concelho, as despesas
bem como a de
Base 48.a

sem a aprovação do governador em
as seguintes delibera~6esmunicipais :
1 . O Sobre
préstimos, orçamentos, impostos ou taxas
adicionais aos impostos da coltinia, criação de serviços e
dataçzo de e pregos, e supress80 duns e doutros; concessão de su sídios a instituiçces particulares ; compra,
venda ou doa ão de imSveis;
2 . O Sobre a concessão de exclusivos municipais de qualquer n a t u r e z p sibre contratos que e x c e d a i o ial& ou
periodo de te po que for determinado;
3 . O Sobre a conveniência de ser declarada a utilidade
de expropriaqões; sobre concessões
e outros systemas de viação pú-

{

outros regiilamentos pí~blicosde

em conselho a aprovação dalficam enumeradas, reservancol('1nia só as de maior imes sobre execii@io de obras municipais,
aminhos de ferro e oiitros assuntos, de
cia, poderão ser submetidas d apreciação
onkrios ou conselhos especiais do serviço
rnente ti resoliiç80 do governador.
s municipais sobre que as estações comtiverem proiiiinciado dentro de certo pcornar-se hão, <pso facto, executórias.
dores de concelho ou de circunscriç80
quanto As deliberações mais importantes

da nesta base aos goverBase 49."

vativos de funcion&rios, exis e do Ministério Piiblico,
ximidade geográfica de
as da administração assim
r& em todas as colónias o
empenho das funpões meráticas, não tbcnicas, exstrito, chefes de gabinete,
de administrasão civil, e
níimero restrito, a espeadros privativos, as condistribuiçgo pelos divers conexas, serão objecto
de Fevereiro d e 1914.:-0
Avtzir R. de Almeicln Miheiro.
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