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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E P O R T U G A ISE

(14-III-1922)

SOMMAIRE —

Haut-Commissaire fixe les -pensions vitalices des
missionnaires portugais seculiers en retraite.

DECRETO N.° 115

Sendo insuficientes as pensoes vitalfcias atribuidas aos mis
sionaries portugueses com as garantias do decreto n.° 6322,
de 2 de Janeiro de 1920;
Considerando que se torna de toda a justi^a, em face da
carestia da vida e da melhona que tem sido estabelecida para
as pensoes de aposenta^ao das diferentes classes do funcionalismo publico, equilibrar as pensoes dos missionaries portu
gueses quando retirem do seu servigo;
Tendo ouvido o Conselho do Governo; 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 l.° Os missionaries das missoes religiosas do grupo a ) , a que se refere o decreto n.° 6322, de 2 de Janeiro de
1920 e que estejam ao abrigo do mesmo decreto, terao direito
a uma pensao vitalicia de 900$00, se houverem prestado, pelo
menos, dez anos de servi^o efectivo, e de 1 800$00 se o mesmo
servifo efectivo houver sido de vinte anos, pelo menos.
§ umco. Os mesmos missionaries, quando tenham mais
de dez e menos de vinte anos de servi9o efectivo, terao direito
a um aumento de 5 °/0 na pensao vitalicia por cada ano alem
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de dez, e bem assim terao a mais a mesma percentagem na
pensao por cada ano, se excederem os vinte anos de servifo
efectivo, ate o limite de trinta anos de servi^o.
Art. 2.° Os missionaries a que se refere o artigo l.° ficam
sujeitos a desconto da quota mensal de 5 % sobre a totalidade
do vencimento de categoria, a partir de 1 de Abril do corrente
ano.
Art. 3.° Continuam em vigor os aumentos por diuturnidade estabelecidos no § 2.° do artigo 21.° do mencionado
decreto n.° 6322, limitados, porem, para todos os missionaries
e auxiliares abrangidos pelo mesmo decreto, ao maximo de
cinco.
Art. 4.° 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 t o n de M a t o s .
BO A— 1922, l.a Serie, n.° 11, p. 65.
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