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E M O L U M E N T S P A R O IS S IA U X

EN

A N GO LA

(22-V III-186 7)

SOMMAIKE — Reglementation des casuels dans tes paroisses du dio
cese d ’A n g o la et C ongo.

Convindo regular a percep^ao dos emolumentos paroquiais
na diocese de Angola e Congo;
Tendo em considera^ao a proposta do reverendo bispo da
mesma diocese, e as informa^oes dadas pelo governador geral
da provmcia de Angola;
Conformando-me com a consulta do consel'ho ultramarino de 29 de Mar$o do corrente ano;
Usando da faculdade concedida pelo § i.°, artigo 15.®
do acto adicional a carta constitucional da monarquia;
Tendo ouvido o conselbo de ministros:
Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1 .° — A percepfao dos emolumentos paroquiais
no bispado de Angola e Congo sera regulada pela tabela junta
ao presente decreto, e que dele faz parte integrante.
Artigo 2.0 — Ficam revogadas todas as disposi^oes em contrario.
O ministro e secretario de estado interino dos negocios
da marinha e ultramar, o tenha assim entendido e fafa executar.
Pa$:o, em 22 de Agosto de 1867. /
REI. /
Visconde da Praia Grande
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TAjBELA

Os parocos nao poderao cobrar emolumentos alguns que
nao estejam declarados nesta tabela, e serao obrigados a todo
e qualquer servi^o de gra^a para as pessoas inteiramente pobres.
Ficam em vigor os usos e costumes para os diversos funcionarios que coadjuvem os parocos nas respectivas festividades.
Os estilos enquanto aos direitos da fabrica continuam
como ate agora.
O paroco e o tesoureiro ou sacritao, quando forem celebrar
quaisquer actos dos declarados na tabela, fora da igreja paroquial, a mais de uma legua de distancia, receberao, alem dos
emolumentos estabelecidos, o seguinte: o paroco, por um dia,
2$ooo reis, e o tesoureiro $50 0 ; e as pessoas interessadas
serao obrigadas a dar-lhes os meios de transporte.
Secretaria de estado dos negocios da marinha e ultramar,
22 de Agosto de 1867. /
Visconde da Praia Grande

