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L E G IS L A T IO N M ISSIO N N A IR E P O R TU G A ISE
(14-III-1922)

SOMMATRE — Le Haut-Commissaire modifie la dotation des missions
religieuses, d’apres le decret n° 77.

DECRETO N.° 114

Tendo-se suscitado duvidas sobre a aplica^ao das vantagens materials consignadas no artigo 6.° do decreto n.° 77,
de 9 de Dezembro de 1921, deste A'lto Comissariado, as mis
soes religiosas a que se refere o decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro
de 1920 (x), e sendo reconhecida a necessidade de aumentar as
dotafoes anuais destas missoes;
Convindo fixar as condifoes necessarias para o abono do
subsidio da almea d ) do citado artigo 6.° do decreto n.° 77;
Tendo ouvido o Conselho do Governo; e
Usando das faculdades que me sao conferidas pelas leis
n.05 1005 e 1022, respectivamente, de 7 e 20 de Agosto de
1920:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo l . ° Sao aplicaveis as missoes religiosas organizadas ou que venham a organizar-se nos termos do decreto n.°
6322, de 2 de Janeiro de 1920, as vantagens materiais das
almeas c) e d ) do artigo 6.° do decreto n.° 77, de 9 de De
zembro de 1921, deste Alto Comissariado, incluindo as mis
soes sucursais.
( 1) Erreur. Ce decret est du 24-X II-1919 et a ete publie le 2
Janvier 1920.
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Art. 2 ° Independentemente dos subsidios a que se refere
o artigo l.°, terao a missao de Luanda a dota^ao anual de
13 000$00, a de S. Salvador do Congo a de 9 750$00, e as
sucursais das missoes do grupo a ) , do artigo 8.°, do decreto
n.° 6322, a de 3 000$00, continuando as restantes missoes
com as dotafoes actualmente estabelecidas.
Art. 3.° Os aumentos resultantes do disposto nos artigos
l.° e 2.° tornar-se-ao efectivos no proximo ano economico, com
excepfao dos referidos as missoes de Luanda, S. Salvador do
Congo e Lunuango, para as quais serao pagos, a partir de 1
de Mar^o corrente, pelas disponibilidades do artigo 60.° do
Orfamento Geral em vigor.
Art. 4.° Para a concessao do subsidio da almea d ) do
artigo 6.° do citado decreto n.° 77, de 9 de Dezembro de 1921,
e indispensavel que o professor nativo de cada escola rural
esteja habilitado, pelo menos, com aprova^ao no exame de
mstru^ao primaria do 2.° grau.
Art. 5.° Na gerencia do ano economico de 1922-1923,
os subsidios a que se refere o artigo 4.° nao poderao exceder
o maximo de 8 por cento por cada missao central, devidamente
autorizada, e de 4 por cada sucursal, nas mesmas condi^oes.
Art. 6 .° Fica revogada a legisla^ao em contrario.
Determino, portanto, que todas as autoridades a quern
o conhecimento e a execu^ao deste decreto pertencer, o cumpram e fa^am cumprir tao inteiramente como nele se contem.
Alto Comissariado da Republica em Luanda, 14 de Mar^o
de 1922.
O Alto Comissario, Jo se M e n d e s R ib eiro N o r to n d e M a t o s .
BOA — 1922, 1 * Serie, n.° 11, p. 64.
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