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L E G ISL A T IO N M IS S IO N N A IR E P O R TU G A ISE
(27-V I-1907)

SOMMAIRE — Reglementation

minutieuse de la comptabilite officielle des subsides accordes aux missions cathnli(pues.

PORTARIA

Tornando-se necessario regularizar a presta^ao das contas
dos subsidios concedidos anualmente as missoes do Real Padroado Portugues da provfncia de Angola;
Considerando que e da maxima conveniencia estabelecer
uma norma de proceder, regular e constante, por forma a evitar duvidas que por vezes se tern suscitado acerca do recebimento daqueles subsidios e da prestacao das contas deste servi^o
especial;
'Considerando que e de toda a vantagem que o respectivo
processo seja acompanhado de informafoes convenientes, que
nao so esclare^am e completem a aplica^ao dada as verbas de
dota^ao, mas tambem demonstrem o adiantamento religioso,
moral e social das diferentes missoes e consequentemente os
esforgos empregados para o progresso e civiliza^ao das regioes
e populates que servem;
C onsid erand o que m u ito se conseguira para este fim , fixando as regras que un ifo rm em en te devem ser observadas por
todas as m issoes, ficando garantida ao respectivo prelado a sua
natural e im ediata superintendencia. na direc^ao e fiscaliza^ao
dos im portantes Servians m issionaries, de que necessariam ente
depende e m grande parte o resultado espiritual e civilizador
que se tern e m vista;
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Sua Majestade El-Rei, em harmonia com o disposto no
§ unico do artigo 39.° (x) do decreto desta data, que aprovou
o orgamento da receita e despesa das provincias ultramarinas:
Ha por bem ordenar as seguintes instrugoes pelas quais
sera regulado o servigo da distribuigao dos subsidios das missoes
do Real Padroado na diocese de Angola e Congo pelos supe
riors das mesmas missoes, autorizada no § unico do artigo 39.°
do citado decreto:
1.
° Quando ao Reverendo Bispo de Angola e Congo parega
conveniente entregar os referidos subsidios, nos termos da autorizagao constante do citado § unico do artigo 39.° do decreto
orgamental de hoje, aos superiores dos grupos de missoes em
que se subdivide a provincia, por ele nomeados, comunicara
o'ficialmente ao governador geral da provincia no principio de
cada exercicio, indicando quais os grupos de missoes que poderao receber tais subsidios; e os respectivos superiores apresentarao na Repartigao Superior de Fazenda as necessanas procuragoes em favor do individuo que para esse fim os representar, no caso do pagamento se nao efectuar nos respectivos distritos.
2.
° Quando o prelado julgar conveniente qualquer alteragao na distribuigao dos subsidios, assim o devera propor ao
O Artigo 39.° Os subsidios inscritos anualmente nas tabelas
da despesa da provincia de Angola, como dotagao de todas as missoes
do Real Padroado na diocese de Angola e Congo, continuam a ser
liquidados e pagos mensalmente em duodecimos, e deverao ser entregues ao respectivo Prelado diocesano para os aplicar e administrar
como julgar conveniente em conformidade com a distribuicao feita
nas tabelas.
§ unico. Quando, porem, ao Prelado parecer conveniente, poderao os subsidios ser entregues aos superiores dos grupos de missoes,
em que se subdivide a provincia, por ele nomeados, regulando-se
neste servigo, segundo as instrugoes que serao expedidas em portaria
pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar.
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Governo, na oeasiao que Ihe parecer oportuna, a fim de ser
essa altera^ao devidamente autorizada.
3.
® As misoes terao os livros necessaries para a escriturafao
dos subsi'dios recebidos e sua aplica^ao, os quais estarao sempre
as otdens do prelado para o exame e explicates que julgar
necessarias. Os livros serao numerados e rubricados pelo pre
lado e com termos de abertura e encerramento por ele assinados,
podendo, porem, nos termos de abertura dar oomissao a pessoa
de sua confian^a para numerar e rubricar os mesmos livros.
4.
° Os subsi'dios sao unicamente destinados a sustenta^ao
do pessoal, propaga^ao da fe e demais obras missionarias legalmente autorizadas, nao podendo em caso algum ser excedidas
as respectivas verbas consignadas nas tabelas de despesa.
5.
° Os superiores dos diferentes grupos de missoes enviarao ao prelado diocesano ate ao dia 30 de Novembro de cada
ano, as contas justificativas da aplica^ao dada aos subsidios concedidos para a missao central e missoes filiais no ano economico
findo em 30 de Junho do mesmo ano, acompanhadas dos
documentos comprovativos dessa aplica^ao, facturas e recibos,
e serao organizadas em duplicado, por distritos, conforme os
grupos de missoes e os artigos das respectivas tabelas de despesa.
6.
° Os reefridos superiores farao acompanhar tambem o
processo das contas dos seguintes documentos, igualmente em
duplicado;
a ) De uma conta da receita e despesa da missao central
e filiais na gerencia relativa ao ano economico, descrevendo:
na receita, as verbas or^amentais por capitulo, artigos e sec^oes
das respectivas tabelas e o produto liquid© de juros de inscri^oes
que hajam sido averbadas, consoante a portaria de 20 de Ju'lho
de 1905; e na despesa a aplica^ao dada a todas essas importancias, designada, tanto quanto possivel, de harmonia com a
dassificafao feita no mapa junto (modelo n.° 1);
b) De um relatorio minucioso acerca do estado das missoes,
dos trabalhos e servi^os missionaries, das particularidades mais
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importantes relativas a adminitragao durante o ano economico
a que as contas se referem; este relatorio sera formulado conforme as instru5oes que o prelado oportunamente determinar;
c)
De um mapa estatistieo do pessoal e de algumas obras
missionarias, referido ao mesmo ano economico, por missoes
(moddlo n.° 2).
7.
° O prelado diocesano arquivara um dos exemplares de
cada processo das contas e mais documentos, da gerencia de
todas as missoes da provmcia, relativa a cada ano economico,
e devera remeter o outro exemplar ao Governo, pela Secretaria
de Estado dos Negocios da Marinha e Ultramar, ate ao fim
do mes de Fevereiro seguinte acompanhando-o de uma conta
geral da gerencia anual de todas as missoes (mode'lo n.° 3),
de um mapa geral estatistieo (modelo n.° 4), e do seu parecer
e informa^oes que julgar oportunas sobre as contas e servi^os
missionaries.
8.
° A apresta^ao das contas das missoes, re'lativas ao ano
economico de 1906-1907, devera ser ja feita em conformidade
com o disposto nesta portaria.
O que pela Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar se comunica ao Governador Geral da provmcia de
Angola e ao reverendo prelado da diocese de Angola e Congo,
para seu conhecimento e devida execu^ao.
Pa$o, em 27 de Junho de 1907.
A y r e s d e O rn e lla s de V asco n ce llo s
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