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M IS S IO N S C IV IL ISA T R IC E S LAYQUES
(20-X II-1921)

SOMMAIRE— Reglementation

et fonctionnement des missions civilisatrices laiques en Angola.

DECRETO N.° 85

Nao se tendo, ate ao presente, adaptado as condi^oes actuals
da Provmcia as dispositions promulgadas pelo Governo da Metropole, sobre missoes civilizadoras laicas:
Sendo necessario tomar as providencias convenientes para
garantir o seu regular funcionamento;
Tendo ouvido o Conselho Executivo; e
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis
n.os 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto
de 1920:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1,° — As missoes civilizadoras laicas, criadas pelo
Decerto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913, tern por fim:
1.
° Promover o prestigio da civiliza^ao europeia, particularmente da civiliza^ao e soberania portuguesa;
2.
° Iniciar, pelo exemp'lo, doutrina^ao e conselho, as po
pulates indigenas no trabalho;
3. ° Promover a vulgarizafao da lingua portuguesa;
4.
° Ministrar o ensino da cultura da terra e do trabalho
dos oficios, criando agricultores e operarios;
5.
° Praticar a assistencia medica aos indigenas, ensinando-lhes a maneira de evitar o contagio das doen^as ou a sua
transmissao;
470

6.° Coligir observances meteorologicas, colec£oes geologicas, botanicas, zoologicas e etnograficas, remetendo-as as esta
t e s competences da Provfncia;
§ unico. Compete especialmente aos agentes auxiliares
femininos a assistencia a mu'lheres gravidas, recemnascidos,
mangas ate aos 5 anos, velhos e invalidos.
Art. 2.° — Para execugao do que incumbe as missoes
civilizadoras laicas, devera proceder-se:
1.
° A instalagao de escolas-oficinas de ensino profissional
para ambos os sexos, nos termos das disposinoes em vigor na
Provrncia, ficando a esco'lha das profissoes, para os indigenas
do sexo masculino, dependente das condinoes locais, conforme
a indole dos seus habitantes e tendo em vista que e destinado
a habilitar operarios e artifices em profissoes adequadas as necessidades da regiao em que o ensino e ministrado;
2.
° A instalanao de pequenas granjas agricolas, destinadas
ao ensino agricola dos educandos e ao auxilio da missao;
3.
° Ao estabelecimento de postos de socorro e assistencia
medica a indigenas, dotados de ambulancias providas dos medicamentos indispensaveis.
Art. 3 .° — Fica expressamente proibido as missoes civi
lizadoras laicas e seus agentes exercer, directa ou indirectamente, o comercio, nao se entendendo como tal a venda ou
disposi^ao dos produtos do trabalho da missao.
Art. 4.° — Incumbe ao Governo Geral criar as missoes
civilizadoras laicas, instalando-as nas regioes que julgar mais
convenience.
§ l.° A cada uma destas missoes corresponded uma area
de civilizanao, determinada pelo Governo Geral, na portaria
da sua crianao.
§ 2.° Sob proposta dos chefes das missoes podera o Go
verno Geral autorizar o estabeelcimento de sucursais anexas
a cada missao.
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Art. 5.° — As missoes civilizadoras laicas podem ser extintas ou transferidas pelo Governador Geral, quando:
1.
° Na sua constitui^ao e servigos, deixem de manter as
suas caracteristicas;
2.
° Se tornem incompativeis com as populates indigenas
da regiao, onde se instalarem;
3.
° A sua presenga e funcionamento sejam inteiramente
destituidos de aegao civilizadora.
§ unico. A extingao e sempre precedida de inquerito, com
audiencia do pessoal da missao e seus auxiliares.
Art. 6.° — Cada missao civilizadora laica tera um fundo
permanente destinado a aquisi^ao ou renova^ao de material de
estudo, observa^ao e ensino e outras despesas de interesse comum
inerentes ao exercicio da sua funfao propria, que sera constituido:
a ) Pelas receitas liquidas, de cultura ou de qualquer outro
trabalho produzido pela missao;
b ) Pelas ofertas ou donativos recebidos;
c ) Por um subsidio especial declarado no diploma da sua
criagao e nos orgamentos subsequentes, conforme o local da
missao e o desenvolvimento dos seus servigos.
§ unico. £ fixada em 12 000$00 a dotagao anual de cada
missao civilizadora laica e em 4 000$00 a dotagao de cada uma
das sucursais respectivas.
Art. 7.° — A administragao da missao civilizadora pertence exclusivamente aos respectivo chefe.
Art. 8.° — Os chefes das missoes civilizadoras laicas apenas se podem corresponder com as autoridades do distrito e
com a Secretaria de Colonizagao e Negocios Indigenas.
Art. 9.° — Nas missoes civilizadoras laicas, alem dos livros auxiliares que forem julgados necessarios ao seu movimento, havera obrigatoriamente os seguintes:
a ) Livro-caixa;
b ) Livro das actas;
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Livro de registo de correspondencia.
§ unico. No fim de cada movimento escriturado no livro-caixa sera registado por extenso o saldo, que passa ao movi
mento seguinte.
Art. 10.° — Aos chefes das missoes civilizadoras laieas
incumbe elaborar um relatorio anual, versando sobre:
a ) O estado finanaceiro da missao;
b ) Movimento das suas escolas e da enfermaria;
c J Trabaihos realizados e seu resultado;
d ) Beneficios colhidos da acgao da missao;
e J Informa^oes sobre os usos e costumes dos povos;
f ) Necesidades urgentes da missao;
g ) Quaisquer acontecimentos ocorridos durante o ano e
que julguem dignos de registo.
§ l.° Do relatorio anual, abrangendo o decurso do ano
civil findo, serao enviados dois exemplares a Secretaria de Coloniza^ao e Negocios Indigenas, ate ao fim do mes de Fevereiro,
um para ser presente ao Governador Geral, e outro para ser
por esta auctoridade enviado ao Instituto das Missoes Coloniais.
§ 2.° Alem do relatorio anual, incumbe aos chefes das
missoes laieas enviar a Secretaria Provincial um balancete trimestral do movimento de fundos da missao.
Art. 11.° — Os chefes das missoes civilizadoras laieas devem informar imediatamente as autoridades administrativas
da circunscri^ao em que estiver estabelecida a missao e a Se
cretaria de Coloniza9ao e Negocios Indigenas, de qualquer
ocorrencia que notem na politica indigena da regiao, sendo-lhes
contudo vedado nela intervir por qualquer forma.
Art. 12.° — Cada missao civilizadora laica sera constituida por indivfduos diplomados com o curso do Instituto das
Missoes Coloniais, que se denominam a g e n te s d e civ iliza$ ao ,
em numero nao inferior a cinco por cada missao e dois por
cada sucursal.
c)
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Art. 13.° — Alem das esposas dos agentes de civilizafao,
podem fazer parte como a g e n te s a u x iiia re s as irmas e filhas
daqueles, quando sejam de maior idade e tenham pelo menos
a primeira sec^ao do curso geral dos liceus.
Art. 14.° — A nomeajao dos agentes e auxiiiares de civilizafao e da competencia do Governador Geral que, para tal
fim, os requisitara ao Instituto das Missoes Coloniais.
s 1.° — Os chefes das missoes serao escolhidos dentre os
agentes de civiliza^ao pelo Governador Geral, sob proposta
do Director do Instituto,
§ 2.° — Nerihum agente ou auxiliar de civiliza^ao podera ser investido nas suas fungoes sem primeiro fazer um estagio de doze meses em uma circunscri^ao, posto agricola ou de
pecuaria da regiao a que pertence a missao a que se destina.
§ 3.° — Em casos especiais poderao os auxiiiares ser dispensados do estagio a que se refere o § 2.°, mediante despacho
do Governador Geral.
Art. 15.° — Os agentes de civiliza^ao e auxiiiares sao
considerados como funcionarios publicos para todos os efeitos,
com a obriga^ao de servirem na Provincia por deze anos. Os
seus vencimentos sao os estabelecidos pela legisla^ao em vigor
na Provincia.
§ 1.° — Os agentes de civiliza^ao e auxiiiares tern direito
a passagem em l.a classe e as ajudas de custo que forem atribuidas aos primeiros oficiais dos quadros da Provincia, com
excepfao, quanto a estas, pela desloca^ao dentro da area a que
se refere o § l.° do art. 4.°.
§ 2.° — Todos eles tern direito a um aumento de 25 °/Q
sobre o seu vencimento quando completem oito anos de servi^o e por cada periodo de 5 anos, alem do primeiro, que ser
virem nas missoes.
§ 3.° — O chefe da missao tera mais a gratificajao de
100100 anuais.
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§ 4.° — O direito de aposentafao e constitmdo por uma
pensao vitalicia de metade do vencimento, por um periodo
de quinze anos de service, aumentado de 10 % ou deduzido
de 5 % por cada ano que exceder ou faltar para completar
aquele periodo.
§ 5 .°— Os agentes de civiliza^ao, que desistirem de servir pelo prazo de tempo a que se refere este artigo, terao direito
a aposentafao nos termos comuns e nas mesmas condifoes em
que ela e concedida aos demais funcionarios publicos da Provmcia.
Art. 16.° — Os agentes das missoes civilizadoras laicas
podem ser transferidos de uma para outra missao pelo Governador Geral, e dispensados do servifo missionario por manifesta insuficiencia ou inabilidade fisica, profissional ou moral,
sem prejuizo do tempo de servi^o publico prestado nas missoes..
§ umco — O agentes auxiliares pertencentes a famflia do
agente transferido ou dispensado terao direito a acompanha-lo
na mudan^a de situagao.
Art. 17.° — P da competencia do chefe de cada missao
civilizadora a distribuigao dos respectivos servigos aos agentes
e demais pessoal seu subordinado.
Art. 18.° — A Secretaria de Colonizagao e Negocios Indfgenas incumbe a superintendencia e fiscalizagao do funcionamento das missoes civilizadoras laicas, que ficam consideradas
como servigo de caracter provincial .
Art. 19.° — Fica revogada a legislagao em contrario.
Determino, portanto, que todas as auctoridades, a quern
o corihecimento e a execugao deste decreto pertencer, o cumpram e fagam cumprir tao inteiramente como nele se contem.
Alto Comissariado da Republica, em Luanda, 20 de Dezembro de 1921.
O Alto Comissario, Jo se

M e n d e s R ib eiro N o r t o n de M a t o s .
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