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Despacho 

Nos termos do artigo 9.' da Lei n.' 13/74, de 17 de 
Dezembro, de!ego nO Alto-Comissirio no Estado de Cabo 
Verde 0 conferimento da posse "aos Ministros do Governo 
de Transi';,ao. . 

Presidencia daRepublica, .23 d<; Dezembro de '974·-
o Presidente da Republica, FRANCISCO DA COSTA 
GOMES. 

(Texto 'transinitido por teleg:rama 19 el'f do 
Mini-stkrio "da C.oordenac;ao In;t~rterritorial. I ,_.' . 

~ ~ : :.:?,.,.e:;~~~~:~':~4;ii'::;;~:;;?<~:.Mr::,,""'~~ 

CONSELHO DE· ESTADO 

Lei II.' 13/74 
de 17 de. Dezembro 

Tornand'o~s'e conveniente adaptar 0 regime de gove"rno 
de Cabo Verde' a fase-., a€tual no processo de descoloniza
~~o, Q. Conse!ho· de. E'tado, no. uso. da. faculd~de . con
ferid-a pelo n.O 1, 1.0 do.' ~rtigo 13.~ da Lei Constltuclonal 
n.O 3/74. de:, 14 Je "VL1,io; ,.l.':'(H-ta ,e el-i- promulgo, para 
valer Como lei' constitudq'nal" 0 seguinte: 

ESTATUTO ORGANIOO.DO ESTADO DE CABO VERDE , . . '. 

Do regime 

c,\P iTlO( {) I 

g"1'"l d~ G.Qve""!o 
de: Cabo Verde. 

ARTIGO 1.' 

do Estado 

. _l) .,E,s~a4o' ~e C~bd::V¢ide :,~oIJls~itui uma pess'o.a colec~1Va 
d~:'direi!o _ pliblico' inte~o, dQtada de, autonoIDla poHtICa~ 

" '-adiriinistrativ-a'.; c:{ ~tl'<lJl,ceir.a~ ,,-_~OS'_ termos, das le,:is constitu~ 
diQ~a.is",d~ Rep~bii~a_--p.oriuguesa. 

ARTIGO 2.' 

" 1 ~ 4'-, r<fpre~.e:~:ta~:ao' ;'qa':_,:soperania port~gu~sa ~o Es
tado de Cabo Verdeeompete aumAlto-Comlssano, no
meado eexpnei:ado,p<;lpPresip.ente da· Republica. 
" .!{ ~ Na, tel~bE~c;:a():,,_~~- ,a(:6r:dps ~u conven~oes cOIn pai-

','s~,' estnlllgei~os, 'e, eni'J?;e~al'-nas rel~~6es- ,com estes paises, . 
a>--,iepr~~e_~iaf;_~{) ":. -~~,._-~~i~4Q::,,,·_':l~!., Cabo Verde compete ao 
Pr6iidffiite":~;~(:R~ub~j'~a_, -0~7.t~~:-o' Govemo de'Transic;ao. 

" 'ARTIG03.' 

;.'.:... C~1Jl~~te· ao, A:ito-9~llii~S~t~o, aletn' da i'fresenta
gaO- ge*e~ida~:::re£~ri,~~:::'l1_~i: ~ar:tig(;," ".~:~)':. 

-. -tlri -:~~P?;¢i~A:,t'~~~,'!,·~,;»':~?:-'. ,,'~~~~:¢§~s>\.-i~,~errias;_ 0, Esta,~o de 
·;Cab9~Vel;derP()p'e(ld9, a jei,para aGtOS deter
-' ':;'m;~~~9;9~~:')~e,~1~:n:#',," Q:Y-Ir'a, '~ilt4d-a9.e; ',,:- '-_' 

·b)· PresidiI'~oGovernodeTransi~ao de Cab" .Verde 
~,:,:_g;Q~g~~,~!.;~ ,,¢,_ :_~~:~aH~a:~ a _.execu~ao ,(ia; pOll tica 
,defil!i}.d~€W PQl,ise!~();. . •. ...., 

t)J)iri~iI;'os 'de.e~rt~nieritos governamentais referi-
0':' _,dqs,_::ho" ~;Q,' q;,_;do.:·:_~t~:go,)6.o;'. . , "-
d) Assirf~I\',"corii :_:?, ,Min,istrt) 04 :ty1inistros a cujos 

, ,de']:iaftam¢1"Itosdiga"mresp<;ito,os ,decretos-Ieis 
e decr"etos dQ Govemo de Transi~ao de. Cabo 
Ver<iee n>,a!!d""publ\ca-Ios; 

e) Exercer as fun~5es .de comandante-chefe das For
~as Armadas e presidir ad Conselho de De£esa 

, ,e; S,egura!!~a; 
. f) .De,,l<!t:n,,. cqmo. p""ecer favqravel do Conselho 

. ·de·Defesae·Seguran<;i, esempre que passive! 
coni 0 previo acordo do Pres.idente da Repu
·bJ~ca .. ",o estad6,de sitio~--'com_suspensao total ou 
:l)~r<:~~r das, garantias. :,con~titudonais, em _ areas 

,::;,;,:'; "'.'" :".delimitadas ,ou, em .todQ_:o ~'ierrit6rio- de, Cabo 
, ';},,_ ,;" ''-U; X-_:::,:' ;:':':':~~:,:~\.:,:;\t.':,", •... I.~~~:}~p,',,~<,:~~~~93~.o .. ·.~,~.,th."kf~.~~.~.,-'?:;:'~:¢I.~<~~tiY:~-: .. ':,'','p .•. (( "hni~ <-\)., - ",y~,;, 

nente por forc;as estrangeiras ou quando a segu~ 
ranc;:a e ordem publicas forem gravemente perR 

turbadas ou amea~adas, podendo assumir, pe!o 
tempo indisp<;nsave!, as fun~5es de qualquer 
autoridade civil ou militar, dando imediataR 

mente, pela via mais rapida, conhecimento ao, 
Presidente da Republica dos actos que praticar~ 
no exercicio dos poderes excepcionais assumH 
dm; . 

g). Adoptar, com 0 parecer favoravel do Conselho: 
de Def~sa e Seguranc;a, q1J.and<? ocorra ou haja'J 
amea~a· de grave altera~iio da ordem publica! 
em qualquer parte do territ6rio do Estado dei 
Cabo Verde e nao se justifique a declara~iio: 
do estado de sl tio, as providencias necessatiasl 
para restabelecer a ordem .. PIJblica, as quais,) 
quando haja necessidade de restringir liberda-; 
des e garantias individuais-, ,devem ser comuni-~ 
cadas, logo que possivel, ao Presidente da Re-. 
pUblica. . 

2 - Os 'dipl~nias legais que nao contenham as assina~.~ 
turas do Alto~Comiss .. triQ e dos Ministros que deva~ 
assina-fos seiao considerados juridicamente inexistentes.; 

3 - Se' 0 'Alto~Co:¢i~sario e~tender que deve recusar 
a _assinatura ,-de diplomas legais aprovados', pelo Gmrerno 
de' Transic;:a~~"'lror",'os to:fl;siderar, contrarios aos interesses 
superiores da-Republica. ,6U 'do, Estado de Cabo Verde, 
en'viara' -imediatam~t1te esses'~:dip'lomas ao Presidente da 
Repu,bi;ic~, a quem, nes!)e cas9~ cabe a faculdade de os' 
promulgar, ouvido 0 Gonselho de Estado. 

o -disposto, heste numero uao se aplica aos,' diplomas, 
legais', qu,~ 0 1)r6pri~, AltQ~~omissario tenha aptbvado 
em~ C~jflselho,- ,nem aos que~' nao exceden~o os limites 
da com,petencia legislativa do, Go-verno de TranSi~ao. nao 
envolvam em responsabiFd;ld'e direct,a 0 Estado Portu
gues .. 

ARTIGO 4.' 

1 - A fim de esta'belecer e 'coordenar directriies sob-re 
a defesa. iil~erna e a, seguran~a ,do Estado de Cabo Verde 
-e cri~do um Con~elho de Defesa e Seguran~a~ do qual 
farad parte:,,' ,6_ Alt?-Gomiss~tio, os comand'antes, dos tres 
rfUllo~' d~.8' ·for.c;~s: armadas, os _ .Ministrc;>s 40. Gover.uo de 

; Tr;msi~ao·e, setnvoto, e:ntidades do Estadp de Cabo 
Verde designailas pdo AltoiComissario, 0 qual poded. 
ai-nda-, :collvopar,- para ass,isti~_'a qualquer re;uniao-" igual-

, mente :se~:-,v()to, ,-ou~ras -p~~soas que, pelqs sel,is cc.:mheci
mentos ,.-~specializa_dos, possa,m- dar colaboral.;ao util. 

,2 ~O ,ConselhoTeU!!ir~q,!ando cqnvocado.p<;lo Alto
-Comissari6, pOl' ,iniciativa deste ou a pedido de __ qualquer 
dos seus' membros Com direito"-de voto. 

AR'rIGO ·5.' 

'Os' as~untos respeit:a,ntes a defesa extema do Est'ado de 
Cabo Verde s'ao da cpmpetencia do Presidente·da.Repu~ 
bliea, ,que a exer(":era, atraves, do Chefe do Estado-MaioTw 
-General dasForps Armildas. 

ARTIGO 6.' 

1 .::... <'> . G~verno de Transi~iio do Estado· de Cabo Verde 
e const;tui~o pelo Alt9,-Comissari.o e por cinco Ministros, 
os' quais:,"serao- nomeados e exonerados peIo Presidente 
da Republica . 

2 - o Governo de Trans\~aO responde politicament~ 
perante0 Presidente da ~epublica.' 

3 - 0 Alto-Comissario ditigira directamente os depat; 
tamentas da defesa e q.a 'comunicacsao social, sem, pr~~ 

.. j~i.t~::_,.··.d.,, __ f .•. -:n.,,: .. ~:~,p. ,Ffz,a: ',cole~i~" tl,~ .. -.de!~b~ra.'S?es, 'em "C~~~s~l.~~ 
m:esmo i "atlanto'; a' esses ,depattamentos'( ':/1 

"-""'- ,', " , . '-"/~~ 

.~ 
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l,gu,'ir""(>'OSMinistiO~ dirigirao, bs neg6dos de {,m ,?U mais 

Per./,;:" d,:4- ' .- t' dep' artamentos conforme for dehberado os segUIn es . _ ' 
~elo.i peIo Governo de Translt;~o:. . ~ . 
[aer t, ) M inisterio da Admlllistra<;ao InternaJ 

ota- '1 a " d J t' a' , ao ',1 b) Ministeno a us 1~, _ " 
c) ,Ministerio da Coorde~a<;ao EconoIDICa; 

iear .I d) Ministerio da Educa~ao e Cultura; . 
mi· :,1 e) Ministerio do Equipamento Soc.al e do Amb1ente; 

Iho "
1' f) Ministerio do Trabalho; .. 

g) Ministerio dos Assuntos SOCIalS. 

~ja j _ 0 Governo de Transi<;ao determinant por decreta
"'dcae J -Ief os servi<;os que hao~de integ~ar, ~ada urn dos. ~epar-

'1 tamentos dirigidos pelo Alto-COIDlssano e pelos Mm lst~OS. 
?O '1 6 _ O"Alto-Comissario e os Ministros definirao. colegIaI
f:as '! mente as linhas de orientat;;ao governamental cup execu
tis, -\ c;;ao sera assegurada pelo titular do departamento res~ 

;-l~: 'f pe~tivOO Governo de Transi~ao reunir,,- quando for con
~ e-! vocado pelo Alto-Comissario, por iniciatlva deste Oll a 

:,1 pedido de quaIquer dos se~s, n;rembros, e deddira por 
maioria, tendo 0 Alto-Comlssano voto de qualldade. l:a-, 
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AR'l'IGO 7.' 

1 _ Em caso de falta, ausencia ou impedimento do 
Alto~C0missario, assume as suas func;;6es quem 0 Presi
'dtdlte da Republica designar para 0 efeito. 
. .'Ate a designac;ao, desempenhar<.l essas func;6es ~ ofic.ial 

: ¢Ie" patente mais elevada. que se encontrar em servv;o 
no, territ61'io. 

.2 -:- Os Ministros serao substituidos, nas suas faltas, au
,sencias ,all impedil:llentos, pelos membros do Governo de 
Tra:nsic;;ao por este designados. 

ARTIGO 8.° 

o Alto-Comissario tera, na hierarquia da func;ao pu-
"~lica; categoria correspondente it de Primeiro-Ministro e 

os Ministros do GQverno de Transit;ao it de Ministro do 
Governo da Republica quando se encontrem no terri
t6rib do Estado de Cabo Verde. 

ARTIGO 9.' 

,0 Alto-Comissario e os Ministros tomam posse perante 
o Presidente da Republica, podendo este delegar no Alto
-Comissario 0 conferimento da posse aos Ministros. 

ARTIGO 10.' 

Os membros do Governo de Transi~ao de Cabo Verde 
nao podem acumular com a respectiva funt;ao 0 exer
dcio de Dutra funC;ao publica ou de qualquer actividade 
profissional. 

ARTIGO I!.' 

1-0 Governo de Transi~ao de Cabo Verde exercera 
as fun'Soes lcgislativa e executiva relativamente a todo 0 

territ6rio desse Estado. 
.2 - A fun~ao legislativa e exercida pelo Governo de 

Transi<;ao, reunido em Conselho, em sessao plenaria. 

ARTIGO 12.' 

1 - A competencia legislativa do Governo de Transi
~ao de Cabo Verde sera exercida por meio de decretos
-leis e abrange todas as materias de interesse exclusivo 
do Estado, que, por normas constitucionais, nao sejam 
reservadas aos orgaos de soberania da Republica. 

2 - A competencia executiva do Governo de Transic;ao 
de Cabo Verde sera exercida por meio de decretos, regu
lamentos e instrw;;5es para a boa execut;ao das leis. 

ARTIGO 13.' 

,- Havt:::ndo divergencia entre norm as dimanadas dos 6r
gaos de soberania da Repllblica c normas dimanadas do 

Governo de Tr'a'nsi<sao de,· Cabo Verde' que nao" versem 
materia da exclusiva" cornpetenda deste, au a' excedam:" 
prevalecem as primeiras e s6 essas scrao aplicadas pelas 
autoridades administrativas e pelos tribunais, salvo se fo
TeID materialmente inconstitucionais. 

ARTIGO 14.' 

Com petem ao Governo de Transigao de Cabo Verde as 
funi.foes executivas que, por nonnas constitucionais, nao!:. 
sejam reservadas aos orgaos de soberania da Republi,ca, 
e nomeadamente as seguintes: 

a) Conduzir a politica geral do Estado de Cabq 
Verde; 

b) Definir as linhas gerais de desenvolvimento eco
n6mico e social do Estado de ,Cabo Verde; 

c) Administrar as finan~as do Estado de Cabo Verde 
nos termos da legisla~ao aplic;hel; 

cl) Disciplinar 0 funcionamento dos mercados mone· 
tario e financeiro; 

e) Superintender no conjunto da administracsao pu
blica e fiscalizar su periormen te os actos dOB 

carpos adminis.trativos e das pessoas colectivas 
, de utilidade publica administrativa; . 

t) Garantir a liberdade, a plenitude de exerdcib de 
fu\t1c;;6es e a independencia das autoridades, ju
diciais; 

g) DeterJ?iI?-~r a expulsao Oll recusar a entrad,a "de 
. nacion~is ou estrangeiros; se da sua presenca 
puder resultar grave inconveniente de ordem 
interna,ou internaciorial. 

ARTIGO ·15.' 

J - Os actos nao constitutivos de direitos praticados 
pelo Governo de Transic;ao de Cabo Verde au por qual
q uer dos seus membros podem a todo 0 tempo set revo
gados, modificados qu suspensos pelos respectivos autores. 

2 - Os aetos constitutivos de direitos podem tambem 
ser por eles revogados,_ modificados ou suspensos, mas ape
nas com fundamento em ilegalidade e dentro do prazo 
fixado na lei para 0 respectivo recurso contencioso ou 
ate it interposicao deste. 

3 - 0 regime prescrito no numero anterior e apli
d.ve! a ratifica~ao, reform a ou conversao de todos os 
actos· ilegais do Governo de Transicsao de Cabo Verde 
ou de qualquer dos' seus melnbros." 

4 - Os aetas administrativos do Governo de Transi
c;ao de Cabo Verde ou de qualquer dos seus membros .. 
podem ser conteneiosamente impugnados pelos in teres
sados. 

CAPiTULO II 

Da adminJstrar;ao da justi~a no £stado 
de Cabo Verde 

ARTIGO 16.' 

A administrac;ao da justic;a ordimiria no EstadQ de 
Cabo Verde continua a regular-se pela legisla~ao ema
nada dos orgaos de soberania da Republica ate 'que 0 

Governo de Transi\ao de Cabo Verde publique I,ei de 
organiza~ao judiciaria especialmcnte aplicavel ao terri
torio. 

ARTIGO 17." 

Compete ao Supremo Tribunal Administrativo julgar 
os recursos dos aetas de£initivos e execut6rios do G04 
verno de Transi<,;:ao de Cabo Verde ou de qualguer dos 
seus membros, a interpor no prazo de quarenta e cinco 
dias, contados a partir da data da publica'Sao do conhe-



cimento oficial do acto Oll da notifica<;ao, do come~o 
da execu~ao ou do termo do prazo dentro do qual 0 

acto recorrido devia ter sido praticado. 

Da 

CAPfTlJLO !II 

adluiIllistracao financeira do. Estad(l 
de'Cabo Verde 

ARTIGO 18." 

o Estado de Cabo Verde tem activo e passiv~ pro
prios e responde pelas dividas e obrigat;:5es r~sultantes 
dos seus actos e contratos, nOs termos da leI, compe
tindo ao Governo de Transit;:ao a disposi~ao dos sellS 
bens e receitas. 

ARTIGO 19." 

Constituem patrimonio do Estado de Cabo V~r~e. as 
terrenOs vagos au que nao hajam entrada defInlt}v~
mente no regime de propricdade privada all de domInIc 
publico e outras coisas moveis e imoveis. q~e nao per
tent;:am a outrem, situadas dent-:<: dos hmltes do seu 
territ6rio, e ainda as que adqulnr au Ihe perten'!iam 
legalmente fora do mesmo terri tori?, . nomeadan:ente . as. 
participa<;;5es de lucros e outras espeCles de rendlmentos 
que lhe sejam destinados. 

ARTIGO 20." 

A administra<;ao financeira do Estado de Cabo Verde 
esta subordinada a or'!iamento privativo elaborado 
anualmente, votado e mandado executar peio Governo 
de 'Transi'!iao, nos termos da lei. 

ARTIGO 21." 

1 _ Constituem receitas proprias do Estado de Cabo 
Verde as que constarem das leis vigentes au dos di~ 
plomas que vierem a ser publicados peIo Governo. de 
Transi<;ao. 

2 - Constituem receitas da Republica no Estado de 
Cabo Verde: 

a) As taxas, rendimentos ou comparticipac;oes de 
servic;:os, explora~1io ou concessoes que a Re
pllblica custear ou caucionat por qualquer 
forma de presta<;;ao de garantia; 

b) Os juros e amortiza~6es da divida publica do 
Estado de Cabo Verde. ' 

3 - S6 podem ser cobradas as receitas autorizadas na 
forma legal e inscritas nas tabelas on;,amentais. salvo 
se tiverem sido posteriormente criadas ou autonzadas. 

ARTIGO 22." 

1 - Constituem encargos da Republica em reiac;:ao ao 
Estado de Cabo Verde: 

a) As despesas com 0 Ministerio da Coordena~ao 
Interterritorial e organismos dele dependentes, 
conforme a lei determinar; 

b) As des pesas com as for<;;as armadas estacionadas 
no territorio do Estado de Cabo Verde; 

c) As despesas com estabelecimentos,· servi<;os e ex
plora~5es no Estado de Cabo Verde, integrados 
em organiza<;;6es hierirquicas .da Republica e 
com concessoes por esta garantidas; 

d) Os subsldios totais ou parciais a empresas de 
navega~ao maritima au aerea e a outras que 
explorem meios de comunica):ao entre outros 
territ6rios da Republica e 0 Estado de Cabo 
Verde. 

2 ~ Constituem, designadamcnte, encarg05 do Est 
de Cabo Verde: 

a) Os juros, anuidades de emprestimos c eneal 
que tiver assumido por contrato au resu 
rem cia lei; 

b) As dota~oes dos seus servi\os, incluindo as t 

pesas de transporte de pessoal ou mate 
inerentes ao seu funcionamem.:o; 

(;) As des pes as com 0 fomento do respeetivo te 
t6rio, inc1uindo os encargos. legais ou con 
tuais de concessoes ou obras realizadas p 
o mesmo fim; 

d) As despesas com 0 fabrico da sua moeda e 
val ores selados e postais; 

e) As pensoes do pessoaI das classes inaclivas, 
propor<;ao do tempo dutante 0 qual hou 
servido no Estado de Cabo Verde; 

f) As despcsas com os 6rgaos au organismos a 
xos ou dependentes do lVIinisterio da Cc 
dena~ao Interterritorial que a lei determil 
e outros servic;:os comuns a diversos terri 
rios em propor<;ao das suas receitas ordinari 

g) Os subsidios concedidos pelo Governo de Tr; 
si\ao de Cabo Verde a empresas que man 
nham regularmente seryi~os de interesse ] 
blico para este Estado. 

3 - A distribuit;:ao dos encargos a que se refere 
alinea f) do numero antecednte sera fixada P0ir d 
pacho do Ministro da Coordenat;ao Interterrilori 
ouvido 0 Governo de Transi'!iao de C~bo Verde. 

4 - Nao podem realizar-se despesas que olio tenh: 
sido inscritas no on;;:amento, nem contrair-se encargos 
efectuar-se despesas que excedam as dota<;;oes orc;:ament" 

5 - As verbas autorizadas para certas despesas n 
podem ter apllca<;;ao diversa da que estiyer indicada 
ort;amento ou no diploma que abrir 0. credito. 

ARTIGO 23." 

1 - 0 Estado de Cabo Verde pode contrair empr 
tiIDOS internos e externos, bern como realizar out) 
opera<;oes de eredito. 

2 - 0 Estado de Cabo Verde pode ainda obter p 
meio de divida flutuante, as suprimentos. necessaril 
em substitui<;;ao de receitas dt.). gerencia corrente, no fi 
da qual deve estar feita a liquida<;;ao ou 0 tesouro hai 
litado a faze-Io pelas snas caixas. 

3 - 0 Estado de Cabo Verde nilo pode diminu 
em detrimento dos portadores dos titulos, 0 capital e 
JUTO da sua divida publica. fundada. podendo, por< 
converte-la, nos termos de rureito. 

4 -.Nao podem ser objecto de consoIida<;;ao £or<;;al 
os debitos por depositos efectuados nas caixas do Esta4 
de Cabo Verde ou nos estabelecimentos de credito q 
Ihe perten~am. 

ARTIGO 24." 

1 - 0 Estado de Cabo Verde podera prestar a val 
a opera~oes de crMitos interno ou externo, a reaUz 
por institutos publicos· ou por empresas privadas co 
sede no seu territ6rio, quando se trate de financiament 
destinados a empreendimentos ou projectos de manifes 
interesse para a econornia do Estado ou em que es 
tenha participa~ao que justifique a prestacao claque 
garantia. 

2 - As normas reIativas ao processo de concessao ( 
~vales, sua exe<"''U'!iao e garantias, serao estabelecidas pe 
Gove:mo de Transi<;ao. 
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ARTIGO 25," 

1 - As contas anuais, depois de elaboradas e re1atadas 
relo Ministro competente, SeTaO submctidas <:t julgamento 
do tribunal administrativo, dentro dos prazos e sob a 
comina<;ao legal. 

2 - Pela remessa das (ontas ao tribunal administra
tivo dentro dos prazos marcados na lei, e responsavel 
o Ministro encarregado da gestao financeira do Estado. 

CAPiTULO IV 

Dos servi~o& publicos do Estado 
de Cabo Verde 

ARTIGO 26," 

1 - Os servi\=os publicos do territ6rio de Cabo Verde 
sao privativos do respectivo Estado, podendo constituir 
organisffios aut6nomos" dotados Oll nao de personalidade. 

2 - Ao Governo de Transicsao de Cabo Verde perten~ 
cedt regular a organiza<;ao dos servi<;os publicos e dos 
organismos aut6nomos, bern como a composi~ao dos res
pectivos guadros. 

3 - Ao Governo de Transi~ao competir:i tambem re
gular as form as e condicoes de provimento dos cargos 
publicos, os deveres e direitos do pessoal, a disciplina 
da fun~ao publica e as demais materias que forem jul
gadas convenientes para 0 born funcionamento dQs ser
vi'Sos. 

ARTIGO 27," 

1 - Os funcionarios do quadro comum e dos qua
dros complementares deste, actualmente colocados em 
Cabo Verde, manter-se-ao nos lugares que ocupam eu
quanta nao forem transferidos para outros territ6rios 
ainda sob administra<;ao portuguesa, ou nao ingressa
rem nos, quadros do Ministerio da Coordena~ao Inter
territorial ou nos quadros privativos do Estado de Cabo 
Verde, 

2 - A transferencia dos funcionarios prevista no nu
mero anterior sera determinada pela Ministro da Coor
dena~ao Interterritorial, depois de ouvidos 0 Governo 
de Transi<;ao de Cabo Verde e 0 governo do territ6rio 
para onde 0 funcionario devera ser transferido. 

3 - 0 ingresso dos funcionarios nos quadros do Mi
nisterio da Coordena~ao Interterritorial tera. Iugar nos 
termos da legisla~ao entao vigente. 

4 - Os funcionirios que ingressem nos quadros pri
vativos do Estado de Cabo Verde conservarao todos os 
seus direitos, sendo-Ihes con\tados para todos os efeitos 
legais, nesses quadros, 0 servit;;o anteriormente prestado. 

ARTIGO 28," 

1 - 0 pessoal dos servi~os nacionais colocado no Es
tado de Cabo Verde mantem-se na actual situa~ao ate 
regressar aos respectivos ~finisterios. 

2 -- Com a concordancia do Ministro de que dcpenda. 
o pessoal referido no numero anterior podera ser inte
grado nos quadros privativos do Estado de Cabo 
Verde, sendo-lhe aplicavel 0 disposto no n.O 4 do ar
tigo 27.0 

ARTIGO 29," 

1 - 0 pessoal dos quadros do Ministerio da Coorde
nac;50 Interterritorial podera, mediante despacho do Mi
nistro, proferido de acordo com 0 Governo de Transic;ao 
de Cabo Verde, ser chamado a prestar servic;o neste ter
rit6rio, em regime de comissao obrigat6ria, a qual ter
minara, 0 mais taydar, na data da declara<;;:ao da indepen
dencia do Estado, 

2 - 0 InCSffiO pc,s,soul podera, a ,seu rcqucrimcnto c 

obtida a concordincia do Govcrno de Transi~ao, ser 

transferido, por despacho do Ministro, para lugares CO[

respondentes dos quadros privativos do Estado de Cabo 
Verde, 

ARTIGO 30," 

o pessoal do, quadros privativos do Estado de Cabo 
Verde podera requerer ao Ministro da Coordena~ao In
terterritorial a transferencia para outro territ6rio ainda 
sob administra~ao portuguesa; mas 0 pedido s6 sera 
considerado depois de obtida informac;ao favoravel do 
Governo de Transi<;ao de Cabo Verde e da autoridadC'~ 
civil superior ·do territ6rio para onde 0 funcionario pre
tenda ser transferido. 

CAPiTULO V 

Independencia dO' Estado 

ARTIGO 31." 

I - Ao Governo de Transi~ao de Cabo Verde compe
tint executar, nas condi~6es que vierem a ser definidas 
peIos 6rgaos de soberania da Republica, as opera<;oes 
conducentes a elei<;ao por sufragio directo e universal. 
em 30 de Junho de '975, de uma assembleia represen
tativa do povo de Cabo Verde, dotada de poderes sobe' 
rano~ e constituintes, que tera por fun(:ao decHua.r a in
depet\dencia do Estado de Cabo Verde e elaborat:, a 
futura constituit;;ao 'politica desse Estado. 

2 - 0 acto da declara<;ao oficial da independencia do 
Estado de Cabo Verde coincidira com 0 da investidura 
dos representantes eleitos do povo de Cabo, Vel.'de e tera 
lugar na cidade da Praia, em 5 de Julho de 1975, com 
a presenc;a ou a represen tac;ao do Presiden te da Repu
blica Portuguesa _ para 0 efeito da assinatura do instru
mento selene da transferencia 'total e definitva da sobe
rania, devendo esse instrumento ser tambem assinado 
pelo Presidente da Assemb1eia constituinte que entre
tanto tiver sido por esta design ado. 

CAPiTULO VI 

Disposi~oes complementares e tranS1it6rias 

ARTIGO 32,0 

o Governo de Transi~iio de Cabo Verde estabelecera: 
a) A divisao adniinistrativa do territ6rio; 
b) 0 regime juridico da administra~ao local; 
c) 0 regime jilrfdico das rela<;:6es entre os 6rgios da 

administrac;ao central do Estado de Cabo Verde 
e os da Administracao Local. 

ARTIGO 33," 

I - As empresas concessionirias e aquelas em cujo ca
pital 0 Estado de Cabo Verde participe em mais de 
50 % terao a sua sede e administrac;ao central no re
ferido Estado, devendo as que, it data da publica~ao 
desta lei, tiverem a sua sede e administrac;ao central fora 
do territorio do Estado de Cabo Verde transfed-Ias para 
este no prazo de seis meses. 

2 - Quaisquer medidas especificamente apHd.veis a 
empresas de que a Republica seja credora ou por cujas 
dividas tenha assumido responsabilidades ou em cujos 
capital ou lucros comparticipe, ainda que incluidas na 
competencia do Governo de TransilSao de Cabo Verde, s6 
poderao ter dica.cia ap6s a homologa~ao do Ministro 
da Coordenac;ao Interterritorial. 

ARTIGO 34," 

1 ,- Os diplomas legais emanados dos 6rgaos de so 
berania da Republica que devam ter aplica~iio no Es 
tado de Cabo Verde scrao obrigatoriamente publicado, 
no Boleti'N'~ Oficial, mantel1.do a data da publicaqao fl( 

Didrio do Governo. 



6 SUPLEMENTO AO ((BOLETIM OFICIAL» DE CABO VERDE N." "- 13 DE JANEIRO DE 1~7r, 

2 - S6 entrarao, porem, em vigor no Estado de Cabo 
Verde depois de transcritos no respectivo Boletim Oficial, 
salvo se deverem aplicar-se imediatamentc pOl' declara
<;ao neles inserta. A. transcri<;ao sera., em qualquer caso, 
obrigatoriamente feita num dos dais prim:eiros mimeros 
do Boletirn Olicial que forem public.dos depois d. 
chegada do Didrio do Go·verno. 

3 - Sernpre que se declare a aplicac;ao imediata dos 
diplomas, enos demais casos de urgencia, 0 texto sera 
transmitido telegraficamente e logo reproduzido no Bo
letim Olicial ou em suplemento a est.c. 

ARTIGO 35.' 

as diplomas legais ent:t~arao em vigor no Estado de 
Cabo Verde, salvo decIarar;ao especial, no prazQo de aito 
dias, contados da publica,ao no Boletim Olicial. 

ARTIGO 36.' 

Enquanto todos os membros do Governo de Transi
lSao de Cabo Verde nao assumirem funs:oes, 0 AIto-Comis
sario exercera. as fun~6es que the sao pr6prias e as dos 
membros nao empossados. 

ARTIGO 37.' 

Esta lei entra imediatamente em vigor. 
Vista e apravada pelo ConseIho de Estado. 

Promulgada em '7 de Dezembro de 1974. 

o Presidente da Republica, FRANCISCO DA COSTA 
GOMES. 

{3}) supl. ao D. G.-I se-rie-n.o 293, de 17-12-1974). 

MINISTERIO DA COORDENAQAO 
INTER TERRITORIAL 

Gabinete do Ministro 

Portaria n.O 857/7~1 
de 31 de Dezembro 

Tendo em atencao o.artigo 1.0 da Lei Constitucional 
n.' 3/74, de '4 de Maio; 

Nos termos" ~9, § 2.Q do artigo 136.0 da. Constitui~ao 
Politica; , 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Mi
nistro da Coordenac;-ao Interterritorial: 

.... 1.0 E tornado, extensivo aos territ6rios ultramarinos 0 

Decreto-Lei n.' 621-B/74, de 15 de Novembro, pailsando 
as alineas t) e n) do artigo 1.0 e 0 n.O 1 do artigo 4.,0 
a ter a seguinte redacc;ao: 

", , 

Artigo 1.° 

a) 
b) 
c) ... 
d) 
e) 
f) Governador-Geral, secrc:::tario provincial, go

vernador de provincia, secretario-geral. 
governador de', distrito, governador civil 
e governador de- distrito aut6nomo; 

g) 
h) 
i) 
j) 
I) 

m) 
n) Comissario nacional, comissario nacionaI

-adjunto e comissario provincial das ex
tintas Mocidade ,Portuguesa e Mocidade 
Portuguesa Feminina; 

a) 

Art. 4.° -- 1. Os tribunais cIa rc1a~ao, em Angola 
e Mo<;:ambique, e os tribunais de comarca com sede 
nas capitais dos outros territorios ultramarinos po
derao, a requerirnento clog interessados que tenham 
residencia nas respectivas areas, dec1arar nao abran
gidos pel as incapacidades previstas nos artigos 1.0 

e 2.' os que, anteriormente a 25 de Abril de '974, 
hajam praticado aetos de inequivoco repudio do 
regime politico deposto pelo Movimento das Forc;as 
Armadas ou se tenham conduzido em termes de a 
sua aq:ao nao constituir ap6io efectivo a esse regime. 

2.° Esta portaria entra imediatamente em vigor. 

Ministerio da Coordena~ao Interterritorial, 13 de De
zembra de 1974. - 0 Ministro da Coordena,ao Inter
territorial, Antonio de Almeida Santos. 

Para ser publicada nos Baletins Oliciais de todos 
os territorios ultramarinos. Almeida Santos. 

(2.° Sup. ao D. G.-I serie-n.o 303, de 31-12-1974). 

NOTA: - 0 Decreto n.O 621-B/74, tornado extensivo 
ao Estac:o de Cabo Verde, pela presente Por
taria esta publica do, na integra, no Suple
mento ao Boletim Oficial n.G 51, de 21 de 
Dezembro de 1974'. 

GOVERNO 
DO ESTADO 

DE TRANSIQAO 
DE CABO VERDE 

Alto-Comissariado 
do Estado de Cabo Verde 

Extractos dos autos .die posse dos lY.llnistros do Go~ 

verno de' Transicao: 

Major Jose Manuel Vaz Barreco, nomeado ·por Decreto n.O 
754/74, de 28 de Dezembro, publicado no 2.° Suplemento 
ao Diario do Governo n_O 801. da La serie, Ministro da 
Administra~ao Interna do Governo de Transicao do Es
tado de Cabo Ve-:,de, cargo de que to,mon posse em 30 
de D~zembro de 1974 . 

. Carlos Reis, nomeado pOl' Decreto n.O 754/74, de 28 de De
zembro, publicado no 2.° -Suplemellto ao Did.rio do Go
verno U.O 301, da 1.11 serie, Ministro da Justica do Go
verno· de Transicao do Estado de Cabo Verde, cargo de 
que tomou posse em 30 de Dezembro de 1974. 

Dr. AmarQ Alexandre da Luz, nomeado por Decreto n.O 754/ 
/74, de 28 de Dezemb---:o, publicado no 2,0 Suplemento' ao 
Didrio do Governo n.O 301, da La serie, Ministro da Coor
dena~ao Economica e Trabalho do Governo de Transicao 
do Estado de Cabo Verde, cargo de que tomou posSe em 
30 de Dezembro de 1974. 

Dr. Manuel Faustino, nomeado POl' Decreto n.Q 754/74, de 
28 de Dezembro-, publicado no 2.° Suplemento an Diario 
do Governo n.o 301, da 1.a serie, Ministro da Educacao e 
Cultu,a do Governo de Transicao do Estado- de Cabo 
Verde, cargo de que tomou posse em 30 de Dezembro 
de 1974. 

Alto Cornissariado do Estado de Cabo Verde, na Praia, 
10 de Janeiro de 1975. - 0 chele de Gabinete, Amilcar 
Fernandes Morgado, tenente-coronel. 

IMPRENSA NACIONAL DE CABO VER.DE 
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