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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E PO R TU G A ISE
( 16-11-1937)

SOMMAIRE — Reglementation des pensions des missionnaires et auxi
liaries des missions catholiques.

DECRETO N.° 27 526

Considerando que o artigo 34.° do Decreto n.° 12 485,
de 13 de Outubro de 1926, confere aos missionaries direito,
na invalidez, a pensoes vitalicias iguais as de aposentafao dos
primeiros oficiais da colonia onde serviam a data da invalidez,
e aos auxiliares de missoes o direito, em identicas circunstancias,
a metade das mesmas pensoes.
Considerando que a igualdade citada so se pode verificar
se as pensoes respectivas forem concedidas em condi^oes iden
ticas as que regulam a concessao de pensoes de aposenta^ao
do funcionalismo colonial.
Considerando que o Decreto n.° 25 371, de 18 de Maio
de 1935, que regula a aposenta^ao dos funcionarios dos qua
dras e servifos coloniais nao abrange os membros das missoes
catolicas portuguesas, por nao serem funcionarios publicos,
consoante o disposto no artigo 36.° do referido Decreto
n.° 12 485;
‘Atendendo aos objectivos propostos no mencionado Decreto
n.° 25 371, e as actuais condi^oes de vida dos missionaries
e auxiliares de missao;
Recorihecendo-se a necessidade de uniformizar o processo
da concessao das pensoes de invalidez de todos os missionaries
e auxiliares de missoes catolicas portuguesas do ultramar;
648

Usando 'da faculdade conferida pelo artigo 10.°, n.° 6.°, da
Carta Organica do Imperio Colonial Portugues:
O Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o seguinte:
Artigo l.° Sao aplicaveis aos missionarios e aos auxiliares
das missoes catolicas portuguesas das colonias e do Padroado
Portugues do Oriente as disposi^oes dos artigos 2.° e 7.° inclu
sive, do Decreto n.° 25 371, de 18 de Maio de 1935 (*).
Art. 2.° Quando os missionarios e auxiliares de missoes se
encontrem em situa^ao correspondente a de aposenta^ao compulsiva dos funcionarios, por motivos de ordem puramente religiosa, cabe ao respectivo director das missoes determinar essa
aposenta^ao; nos demais casos aplicar-se-a o disposto no artigo
16.° do Decreto n.° 25 371.
Art. 3.° Aos missionarios e auxiliares de missoes nao sao
aplicaveis as disposifoes legais em vigor sobre o limite de idade.
Art. 4.° A concessao das pensoes de invalidez aos mis
sionaries e auxiliares de missoes, a que se refere o artigo l.°
deste Decreto, e da competencia dos respectivos governadores
coloniais, correndo pelo Estado da India os processos referentes
aos missionarios e auxiliares de missoes do Padroado do Oriente
e pela colonia de Macau os dos missionarios e auxiliares das
missoes do Extremo Oriente.
Art. 5.° Aos bispos missionarios serao abonadas pensoes
em conformidade com o disposto nos artigos 26.° e 2 7 . 0 do
Decreto n.° 12 485, de 13 de Outubro de 1926, independentemente do parecer das juntas de saude.
Art. 6.° Continua em vigor o artigo 38.° do citado De
creto n.° 12 485 quanto aos missionarios nacionais.
O Artigo 2.° — A aposenta^ao dos funcionarios e empregados
dos quadros e servifos e de tres categorias: ordinaria, extraordinaria
e compulsiva.
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Publique-se e cumpra-se como nde se contem.
Pafos do Governo da Republica, 16 de Fevereiro de 1937.
A n to n io O sca r d e F r a g o s o C a r m o n a
veira S a la z a r
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A n to n io d e O li

F ra n c isc o Jo se V ieira M a c h a d o .

DIARIO DO GOVERNO, 1937, 1 * Serie, n.° 38,
p. 140.

650

