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LE MARIAGE APRES LE CONCORDAT
(25-VII-1940)

SOMMAIRE —

Reglementation de la celebration du m anage selon
les lots civiles et canoniques.— Reconnue a l’£glise
Catbolique la propriete des biens lui appartenant le
premier Octobre 1910 et encore en possession de l’£ tat.

MINISTERIO DA JUSTIQA
DECRETO N.° 30 615

Usando da faculdade conferida pela 2.a parte do n.° 2.°
do artigo 109.° da Constitui^ao, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
I

Artigo l.° O casamento podera ser celebrado perante o
funcionario do registo civil, com as condi^oes e pela forma
esta'belecida na lei civil, ou perante os ministros da Igreja
Catolica, em harmonia com as leis canonicas.
Art. 2.° O casamento celebrado em conformidade com
as leis canonicas produzira todos os efeitos civis se o respectivo
assento for transcrito no registo do estado civil.
§ l.° Os efeitos produzem-se desde a data da ce’lebrajao
se a transcrifao for feita nos sete dias ulteriores. Nab o sendo,
os efeitos, re'lativamente a terceiros, contam-se a partir da transcri^ao.
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§ 2.° Nao obsta a transcri^ao a morte de um ou de ambos
os conjuges.
Art. 3.° Os casamentos que tenham sido celebrados so
canonicamente antes da entrada em vigor deste diploma serao
transoritos, nos termos dos artigos 11.° e 12.°, produzindo
neste caso a transcrifao os mesmos efeitos do casamento civil.
Art. 4.° O casamento canonico que vier a ser celebrado
entre os mesmos conjuges ligados por anterior casamento civil
nao dissolvido sera averbado, nos termos dos artigos 9.° a 11/,
lndependentemente de novo processo prdiminar das publicafoes, a margem do respectivo registo, e o averbamento produzira todos os efeitos da transcri^ao.
Art. 5.° Tern capacidade para oontrair casamento os individuos de mais de dezasseis anos, sendo do sexo masculino,
e de catorze, sendo do sexo feminino, mas os menores de vinte
e um anos, nao emancipados, so poderao contrair casamento
depois de obterem o consentimento dos seus pais ou daqueles
que os representam, ou o suprimento desse consentimento, nos
termos do artigo 293.° do Codigo do Registo Civil.
Art. 6.° O casamento canonico nao podera ser celebrado,
salvo os casos do artigo 17.°, sem que perante o respectivo
paroco seja exibido certificado, passado pe'lo funcionario competente do registo civil, em que se declare que o casamento
poderia realizar-se civilmente.
§ unico. O certificado devera confer as indicates exigidas nas alineas b ) , c j e d j do artigo 8.°, as referentes ao regime
matrimonial de bens e aos consentimentos e autorizafoes legais,
quando necessarios.
Art. 7.° O processo preliminar organizar-se-a na conservatoria do registo civil ou posto competente, nos termos do
artigo 265.° do Codigo do Registo Civil, a pedido dos contraentes ou seus representantes, ou do paroco do lugar onde
haja de celebrar-se o casamento.
Art. 8.° O assento sera lavrado em duplicado logo apos
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a celebra^ao do casamento e dele deverao constar as indicafoes seguintes:
A hora, a data c a paroquia em que foi celebrado;
b ) Os nomes proprios e de famrlia, idade, profissao,
naturalidade e residencias dos contraentes;
c j O estado anterior dos cbnjuges;
d ) Os nomes completos, naturalidade e residencia dos
pais, se forem conhecidos;
e ) A indica^ao de que o casamento foi feito com ou sem
escritura antenupcial;
f ) A declara^ao, feita pelos contraentes, de que realizaram o casamento por sua livre vontade;
g ) Os nomes completos, estado, profissoes e residencia
das testemunhas;
h ) A men^ao do certificado a que se refere o artigo 6.°,
sua data e conservatoria onde foi passado;
i ) O nome complete do paroco da respectiva freguesia
e o do sacerdote que houver oficiado no casamento.
a)

§ unico. O assento e o duplicado serao assinados pelas
partes, se souberem e puderem escrever, testemunhas e sacer
dote que lavrou o assento.
Art. 9.° O paroco e obrigado a enviar dentro de tres
dias a conservatoria do registo civil competente o duplicado
do assento, para ali ser transcrito no livro de casamentos.
§ unico. Quando no casamento canbnico oficiar sacer
dote que nao seja paroco, o duplicado sera remetido nos termos deste artigo, pelo paroco da freguesia onde for celebrado,
por quern suas vezes fizer ou pelo sacerdote que lavrar o assento.
Art. 10.° O duplicado do assento sera enviado pelo correio, sob registo, ou entregue directamente na conservatoria
do registo civil, cobrando-se neste ultimo caso recibo em protocdlo competente.
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Art. 11.° A transcribe sera gratuita e efectuar-se-a, em
face do duplicado enviado pelo paroco ou a requerimento
verbal ou escrito de qualquer interessado e do Ministerio
Publico, na conservatoria do registo civil que tiver passado
o certificado.
§ l.° O conservador, recebido o duplicado, fara a trans
cribe no prazo maximo de dois dias e comunica-la-a ao paroco
ate ao dia imediato aqudle em que foi feita.
§ 2.° No caso de o processo preliminar ter corrido no
continente ou nas i'lhas adjacentes e de o casamento se celebrar em alguma destas ou naquele, a transcribe sera feita
na conservatoria da area da paroquia onde tiver lugar, juntando-se, com o duplicado, para efeito do disposto no n.° 2.°
do artigo 12.°, uma copia do certificado autenticada com
a assinatura do paroco.
§ 3.° No caso de nao ter corrido o processo preliminar,
sera competente para a transcribe a conservatoria do domicilio ou residencia de qualquer dos nubentes, salvo se, quanto
ao lugar da celebra^ao, se verifica a hipotese do paragrafo
anterior, em que sera competente a conservatoria da respectiva area.
§ 4.° A margem da transcribe indicar-se-a sempre a data
do recebimento do duplicado, que o conservador arquivara.
§ 5.° No caso de extravio ou de falta de remessa do
duplicado, a transcribe podera fazer-se em face de certidao
do assento, que sera expedida pelo paroco 'logo que tenha
conhecimento de que o duplicado nao chegou ao seu destino,
ou passada a pedido de algum interessado ou do Ministerio
Publico.
Art. 12.° O conservador do registo civil fara sempre
a transcrifao excepto:
l.° Se for incompetente;
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2.
° Se do assento nao constarem as men^oes a que se
refere o artigo 8.° ou se a identidade dos contraentes nao
coincidir rigorosamente com a do certificado;
3.
° Se verificar, relativamente a algum dos conjuges,
a existencia de qualquer dos impedimentos que, conforme
o direito portugues, importe nulidade absoluta; e quanto aos
casamentos celebrados nos termos do artigo 17.°, o impedi
ment© de casamento civil anterior nao dissolvido ou de interdi^ao, por demencia, verificada por senten^a com transito em
julgado.
§ l.° No caso dos n.os l.° e 2.p, o funcionario do registo
civil devolvera imediatamente o duplicado ao paroco de quern
o recebeu, para que, conforme as circunstancias, o envie ao
funcionario competente ou proceda a sua regulariza^ao no
mais breve prazo, de modo que, sendo possrve’l, a transcrigao
se fa$a dentro dos sete dias ulteriores a celebra^ao do casa
mento.
§ 2.° Em caso de duvida, o conservador devera consultar
imediatamente a Direc^ao Geral da Justi<~a.
Art. 13.° Se durante a organiza^ao do processo de casa
mento vier ao conhecimento do conservador que algum dos
contraentes esta ligado por casamento canomco nao transcrito,
o processo sera suspenso e o conservador promovera oficiosamente a transcrifao.
Art. 14.° Salvo os casos do artigo 17.°, o ministro da
religiao que oficiar no casamento sem lhe ser presente o certi
ficado incorre em responsabilidade civil e nas penas de desobediencia qualificada, o-brigatbriamente convertiveis em multa
na primeira condena^ao e na primeira reincidencia quando
o casamento possa ser transcrito.
Art. 15.° O paroco que, sem grave motivo, deixar de
enviar o duplicado ou o enviar fora do prazo, alem da res
ponsabilidade civil, incorre nas penas de desobediencia quali
ficada, obrigatoriamente convertiveis em multa.
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§ unico. Exceptuam-se da disposijao deste artigo os casamentos seeretos, regulados 'no direito canbnico como casamentos «de consciencia», enquanto nao forem denunciados
pela autoridade eclesiastica, oficiosamente ou a requerimento
dos interessados, e os celebrados nos termos do artigo 17.°
que nao possam ser transcritos.
Art. 16.° O conservador do registo civil que nao fizer
a transcri^ao no prazo legal ineorrera em responsabilidade civil
e disciplinar.
Art. 17.° Os casamentos in a rtic u lo m o rtis, em iminencia de parto ou cuja imediata celebrafao seja expressamente
autorizada pelo Ordinario proprio, por grave motivo de ordem
moral, poderao ser contraidos independentemente do processo
prelimimar das publica^oes e serao transcritos, observando-se
o disposto nos artigos 9.° a 12.°
§ l.° Com o duplicado do assento sera remetido a conservatoria competente copia da autoriza^ao do Ordinario, autenticada com a assinatura do paroco.
§ 2.° O prazo para o conservador fazer a transcrifao,
conta-se do dia em que expire o dos editais; mas os efeitos
do casamento retrotraem-se a data da cekbra^ao sempre que
a transcrifao seja feita dentro de um mes a contar do recebimento do duplicado.
O mesmo sucedera no caso de a organiza^ao do processo
preliminar exoeder aquele prazo, se o casamento for transcrito
dentro de dois dias depois de findo o processo.
Art. 18.° O regime de bens nos casamentos contraidos
nos termos do artigo anterior sera sempre o de separa^ao
absOluta.
Art. 19.° Quando a celebrafao do casamento catolico nao
haja sido precedida do processo preliminar das publicafoes,
so se efectuara a transcri^ao depois de organizado tal processo
e de se venficar que nao existe nenhum dos impedimentos
que a ela possam obstar.
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§ 1.° Para os efeitos teste artigo, o conservator to registo
civil afixara a porta ta conservatoria um etital mencionanto
a celebra^ao to casamento a transcrever, o nome tos esposos,
sua itate, filia^ao, naturalitate e resitencia, a tata e o local
ta celebra^ao e o ministro to cu’lto perante o qua! foi celebrato.
§ 2.° Este etital ficara afixato turante oito tias consecutivos.
§ 3.° Aparecento alguma pessoa a teclarar a existencia
te qualquer tos impetimentos que possam obstar a transcrifao, observar-se-a o tisposto nos artigos 282.° a 288.° to
Cotigo to Registo Civil.
Art. 20.° Os processos preliminares que se encontrem
ntes nas conservatbrias to registo civil ou postos potem
servir te base ao casamento canonico nos termos teste tiploma
teste que a sua celebra^ao tenha 'lugar nos noventa tias ulteriores ao termo to prazo tos etitais ou, expirato este prazo,
tepois te se proceter a nova publica^ao e a jun^ao te novos
atestatos te resitencia.
Art. 21.° Quanto, no caso te recusa te transcri^ao, se
usar to processo gracioso to artigo 1087.° to Cotigo te Prooesso Civil, o parecer ta Procuratoria Geral ta Repubbca pote
ser substituito por informa^ao ta Direc^ao Geral ta Justi^a.
Art. 22.° A transcri^ao efectuata com infrac^ao to tis
posto no artigo 12.°, n.° 3.°, e nula te pleno tireito, potfento
a respectiva teclarafao te nulitate ser petita a toto o tempo
por qualquer pessoa que nela tenha interesse, tevento-o ser
pelo Ministerio Publico logo que ta nulitate tome conhecimento.
Art. 23.° Os parocos e autoritates eclesiasticas poterao
corresponter-se oficialmente por via te'legrafica ou postal, para
os efeitos te registo civil, com totas as autoritates e repartigoes publicas, nos mesmos termos em que o potem fazer os
conservatores to registo civil, sento essa correspontencia isenta
to pagamento te franquia.
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Art. 24.p O conhecimento das causas concernentes a nulidade do casamento catolico e a dispensa do casamento rato
e nao consumado e reservado aos tribunals e repartifoes eclesiasticas competentes.
As decisoes e senten^as destas reparti^oes e tribunals,
quando definitivas, subirao ao Supremo Tribunal da Assinatura Apostolica para verificafao e serao depois, com os respectivos decretos daqudle Supremo Tribunal, transmitidas, pela
via diplomatica, ao Tribunal da Re'la^ao territorialmente competente, que as tornara executivas, independentemente de
revisao e confirma^ao, e mandara que sejam averbadas nos
registos do estado civil, a margem do assento do casamento.
§ unico. O tribunal eclesiastico podera requisitar aos tri
bunals judiciais a cita^ao ou notifica^ao das partes, peritos ou
testemunhas, bem como a pratica dos actos de indaga^ao
e quaisquer diligencias que entenda conveniences.
Art. 25.° As disposifoes da lei civil relativamente a separa^ao de pessoas e bens sao aplicaveis aos casamentos catolicos,
quando tenham sido transcritos.
Art. 26.° Sao revogados os artigos 214.° e seu § unico,
§ unico do artigo 215.° e os artigos 2 7 2 ° , 289.°, 290."
e 434.° do Codigo do Registo Civil.
Art. 27.° O edital extraido do auto de declara^ao para
casamento, nos termos do artigo 271.° do Codigo do Registo
Civil, sera afixado em lugar bem publico a porta da reparti^ao, durante oito dias consecutivos e sera arquivado juntamente com o processo.
Art. 28.° Sao dispensados da apresentafao do bilhete de
ldentidade para casamento os nubentes que se encontrem nas
condi^oes do artigo 31.°
Art. 29.° A validade do bilhete de identidade perdura
por cinco anos ate o portador atingir os quarenta anos e posteriormente por dez anos ate aos cinquenta, subsistindo depois
desta idade, independentemente de renova^ao.
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Durante estes periodos mantem-se, ainda que o interessado
haja mudado de profissao ou categoria, sendo funcionario
publico.
Art. 30.° Pelas certidoes de narrativa ou negativas de
qualquer acto de registo civil sera devido o emolumento de
6$, sem direito a busca ou raza.
Art. 31.° Os indivrduos que se encontrem nas circunstancias previstas no artigo 202.° do Codigo Administrative
sao isentos do pagamento de emolumentos e selos devidos
pelos registos de casamento, actos do processo preliminar
e documentos para ele necessarios, induindo certidoes para
os instruir.
Art. 32.° Serao isentos de selo e sujeitos ao emolumento
unico de 20$ por todos os actos do processo de casamento
e documentos ou certidoes para ele necessarios, e ao de 10$
pelo respectivo registo, quando a ele haja lugar, as seguintes
categorias de nubentes:
1.
° Os funcionarios e empregados com proventos inferiores aos designados na letra U do artigo 12.° do decreto-lei
n.° 26 115;
2.
° Os pequenos proprietaries, comerciantes, industriais
e trabalhadores com rendimentos e salarios estritamente indispensaveis a sua subsistencia ou de sua familia;
3.
° Os individuos que vivam em economia familiar com
seus pais ou outros parentes, e uns e outros se encontrem nas
condi^oes do numero anterior.
§ unico. Pelas certidoes passadas por outra conservatoria
e destinadas a instruir os processes de casamento dos nubentes
a que se refere este artigo e devido, por cada uma, o emolu
ment© unico de 5$, sendo isentas de selo.
Art. 33.° Nos casamentos dos nubentes nao compreendidos nos dois artigos anteriores sera devido pelo auto de
dedara^ao ou pelo recebimento da declara^ao escrita, a que
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se refere o artigo 266.° e seu § unico do Codigo do Registo
Civil o emolumento de 50$, e igual emolumento pelo certificado do artigo 6.® deste decreto-lei.
Art. 34.° As circunstancias enumeradas nos artigos 31.°
e 32.° serao comprovadas por algum dos seguintes documentos:
1.
° Certidao extratda dos recenseamentos de pobres e indi
gences, passada pe'la junta de freguesia;
2.
° Atestado passado pelo presidente da junta de freguesia
ou regedor;
3. ® Atestado passado pelo paroco da freguesia.
§ unico. As circunstancias do artigo 32.° podem ser
comprovadas por declarafao assinada pelos nubentes, ou a seu
rogo perante o regedor, que certificara ter a declara^ao sido
por eles feita na sua presen^a.
Art. 35.° Se posteriormente a publica^ao deste diploma
os emolumentos Kquidos das conservatorias do registo civil,
provementes dos actos de casamento, processos e documentos
ou certidoes para ele necessarios, forem inferiores a media dos
anos de 1937 a 1939, os respectivos funcionarios serao integrados pela diferen^a nos termos dos artigos seguintes.
Art. 36.° A importancia dos emolumentos 'Kquidos dos
actos de casamento, processo e respectivos documentos ou cer
tidoes relativos a cada mes sera discriminada na nota mensal
dos emolumentos a que se refere o artigo 3.° do decieto
n.° 27 244, de 24 de Novembro de 1939, a enviar pelos
conservadores ao Conselho Superior Judiciario.
Art. 37.® No fim de cada trimestre o Conselho Supe
rior Judiciario apurara, relativamente a cada conservatoria,
a importancia a integrar, a qual sera paga pelo Cofre dos
Conservadores, Notarios e Oficiais de Justi5a, mediante che
que nomrnativo assinado pelo presidente do refendo Conselho.
Art. 38.® Seguidamente ao apuramento geral de cada
trimestre o Conselho Superior Judiciario requisitara a 4.* Repar720

ti^ao da Direc$ao Gera! da Contabilidade Publica a importancia necessaria para pagamento das diferenfas a integrar,
devendo para tal £im ser entregue essa importancia ao Cofre
dos Conservadores, Notarios e Oficiais de Justiga, que a escriturara em conta especial.
Art. 39.® Os abonos trimestrais aos conservadores consideram-se provisorios, devendo fazer-se no ultimo trimestre de
cada ano a correc^ao a que houver lugar.
§ l.° No caso de reposifao esta e£ectuar-se-a por meio de
deposito a ordem no Cofre dos Conservadores, Notarios e Ofi
ciais de Justi^a, devendo constar da guia, que sera especial,
a lndica^ao da respectiva proveniencia.
§ 2.° Findo o ano, o Conselho Superior Judiciario entrara
nos cofres do Estado, se for caso disso, ate ao dia 14 de Fevereivo imediato, com a importancia que exceder o montante das
integrafoes.
Art. 40.® Sera inscrita anualmente no or^amento do Ministerio da Justi^a a importancia de que se carecer para satisfa£ao dos encargos das integra^oes aos conservadores do registo
civil, conforme o disposto nos artigos antecedentes.

II

Art. 41.® £ reconhecida a Igreja Catolica em Portugal
a propriedade dos bens que a data de 1 de Outubro de 1910
lhe pertenciam e estao ainda na posse do Estado, como templos, pafos episcopais e residencias paroquiais com os seus passais, seminarios com as suas cercas, casas de institutos religiosos,
paramentos, alfaias e outros objectos afectos ao cu'lto da religiao
catolica, salvo os que se encontrem actualmente aplicados a
servi^os publicos ou classificados como «monumentos nacionais» ou como «imoveis de interesse publico».
46
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Os imoveis classificados como «monumentos nacionais» c
como de «interesse publico», ou que o venham a ser dentro de
cinco anos a contar da troca das ratifica^oes, ficarao em propriedade do Estado com afectafao permanente ao servi$o da
Igreja. Ao Estado cabe a sua conservafao, repara^ao e restaura^ao, de harmonia com piano estabelecido de acordo com a
autoridade eclesiastica, para evitar perturbafoes no servi^o religioso; a Igreja incumbe a sua guarda e regime interno, designadamente no que respeita ao horario de visitas, nas direc^oes
das quais podera intervir um funcionario nomeado pe'lo Estado.
Art. 42.° Os bens mencionados no artigo anterior que se
encontram aplicados a servifos publicos e ainda nao mandados
entregar a Igreja ficarao definitivamente na posse e propriedade do Estado, ainda que de futuro venba a cessar a sua actual
aplicagao, e consideram-se, a partir da publica^ao deste diplo
ma, como encorporados no patrimonio do Estado.
§ unico. Exceptuam-se os bens que possam servir ou destinar-se a residencias de parocos ou a quintal, os quais poderao
ainda ser entregues se forem pedidos dentro do prazo de dois
anos.
Art. 43.° Os bens cuja propriedade e reconhecida a Igreja
serao entregues, mediante previo requerimento, mas sem dependencia de organizafao de processo, as associates e organizations
a que se referem os artigos III e IV da Concordata.
§ l.° A entrega sera efectuada pda sec£ao de finangas
do respectivo concelho ou bairro e dela se levrara auto em
triplicado, ficando um dos exemplares no arquivo do munidpio, outro em poder da associa^ao ou organizafao respectiva
e devendo o terceiro ser remetido a Direc^ao Geral da Fazenda
Publica, onde ficara arquivado.
§ 2.° No proprio auto ou em documento aparte serao
devidamente inventariados os bens compreendidos na entrega.
Art. 44.° Os bens que hajam sido entregues em uso e
administra^ao as corporations encarregadas do culto, nos termos
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da legisla^ao vigente, considerar-se-ao como entregues, em
execu^ao do disposto no 'artigo anterior, independentemente
de qualquer formalidade.
Art. 45.° Se os interesses do Estado aconselharem a encorpora^ao no seu patrimonio de todos ou a'lguns dos bens
a que se refere o artigo 43.°, podera £azer-se essa encorpora^ao
de acordo com a autoridade eclesiastica, mediante justa indemniza^ao.
Art. 46.° Os bens compreendidos no artigo 43.° deste
decreto-lei que nao hajam sido arrolados poderao ainda se-lo,
por intermedio das respectivas sec^oes de finan^as, desde que
a autoridade eclesiastica o requeira a Direc^ao-Gerai da Fazenda
Publica no prazo de dois anos a contar da publica^ao do pre
sente diploma.
Art. 47.° Nos seis meses ulteriores ao arrolamento pode
rao os particulares, as institutes de assistencia ou beneficencia
legalmente existentes e o Estado e os corpos administrativos
fazer valer os seus direitos perante a Direc^ao-Geral da Fa
zenda Publica, usando dos processes nos mesmos artigos estabelecidos.
Art. 48.° Se dentro do prazo fixado no artigo anterior
nao for deduzida reclamafao, ou se esta for desatendida, serao
os respectivos bens entregues as associates ou organizates
competentes, sem prejuizo do que vier a ser definitivamente
ju'lgado na acfao a que se referem os artigos 19.° e seguintes
do decerto de 31 de Dezembro de 1910.
Art. 49.° Poderao ser transferidos a Igreja pelos seus possuidores, independentemente do pagamento de sisa e de imposto
sobie sucessoes e doat^ s, os bens que na inten^ao das partes
a Igreja se destinavam, desde que nao se encontrem na posse
do Estado e a sua transferencia seja requerida no prazo de seis
meses a contar da troca das ratificates da Concordata.
Art. 50.° Para aprecia^ao dos requerimentos deduzidos
nos termos do artigo anterior e respectiva reselugao constituir-se-a
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no Ministerio das Finangas uma comissao composta de Ores
vogais, dois designados pelo Ministro da Just^a e um pelo
Ministro das Finan^as.
§ unico. O acto da transferencia, quando autorizada pela
comissao com isen^ao dos referidos encargos fiscais, devera ser
celebrado no prazo de trinta dias a partir da data em que a
autoriza^ao for comunicada ao requerente, sob pena de esta
caducar, salvo invocando-se caso de £or$a maior, que sera apreciado pdla mesma comissao.
Art. 51.° P extinta a Comissao Jurisdicional dos Bens
Culturais, transitando para a Direc^ao-Geral dos Servifos Jurisdicionais de Menores as atribuifoes ate agora exercidas por
aquele organismo como comissao administrativa e executiva da
Federa^ao Nacional das Institutes de Protec^ao a Infancia,
e para a Direc^ao-Geral da Fazenda Publica as restantes.
§ l.° Ate ao encerramento das contas do corrente ano
competem a Direc^ao-Geral da Justifa as fun^oes que pertenciam a extinta Comissao Jurisdicional, incluindo as referentes
a entrega de bens, arrdlamentos adicionais e julgamento ou
relatorio sobre reclama$oes contra eles deduzidas.
§ 2.° As comissoes concelhias, aprovadas que sejam as
suas contas, transferirao imediatamente os arquivos para as
respectivas repartt e s de finan^as, mediante inventario em
duplicado, de que se enviara um exemplar a Direc^ao-Geral
da Justi^a.
Art. 52.° Os bens de qualquer natureza que constituam
o patrimonio da Federa^ao passam a ser administrados pelo
Ministerio das Finan^as, por intermedio da Direc^ao-Geral da
Fazenda Publica.
Art. 53.° Para execufao do disposto no artigo anterior
serao enviados a Direc^ao-Geral da Fazenda Publica ate 15 de
Dezembro de 1940 todos os titulos de credito em poder da
Federa^ao Nacional das Institutes de Protec^ao a Infancia
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e o inventario discriminado de todos os bens sob a sua administragao, podendo aquela Direc^ao-Geral requisitar a secretaria
da referida Federa^ao, a tftulo devolutivo, os demais elementos
que julgue indispensaveis.
Art. 54.° Sao consideradas receitas da Federa^ao Nacional das Institutes de Protec^ao a Infancia, alem do rendimento de capitals ou dos bens que constituam o seu patrimonio, as importancias das anuidades re'lativas as cedencias definitivas feitas pela Comissao Jurisdicional dos Bens Culturais
para fins de utilidade publica, as rendas dos bens cedidos pela
mesma Comissao, a tftulo de arrendamento, e os rendimentos
dos bens que venham a ser encorporados no patrimonio do
Estado por virtude do disposto no artigo 45.°.
§ unico. Passam a ser entregues directamente nos ccfres
do Tesouro as rendas correspondentes a bens cedidos aos corpos
administrativos.
Art. 55.° Os rendimentos de que trata o artigo antecedente darao entrada em receita do Estado, com destino a satisfa^ao das despesas da Federafao, e nesta conformidade serao
as importancias desses rendimentos escrituradas na classe de
«Consignafoes de receitas».
Art. 56.° A partir do ano de 1941 sera inscrita no or$amento do Ministerio da Justiga, como subsidio a Federafao
Nacional das Institui^oes de Protec^ao a Infancia para ocorrer
a satisfa^ao das despesas deste organismo, por intermedio da
Direcfao-Geral dos Servi^os Jurisdicionais de Menores, uma
importancia equivalente a soma das suas receitas, depois de
a mesma se ter deduzido a quantia de 1 340 000$00, correspondente a parte das mesmas receitas cativa das aplica^oes
previstas nos decretos n.os18 375, 21 228, 21 800, 22 112
e 26 156 e na lei n.° 1968, de 19 de Maio de 1938.
Art. 57.° A Direc^ao-Geral dos Services Jurisdicionais de
Menores elaborate, em conformidade com as disposi^oes legais
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vigentes, os orgamentos necessarios a aplicagao do subsidio de
que trata o artigo anterior e prestara contas dessa aplicagao ao
Tribunal de Contas, nos termos da respectiva legislagao.
‘Art. 58.° Os funcionarios contratados da secretaria da
Comissao Jurisdicional dos Bens Culturais ficarao adstritos ao
quadro da Federagao, e a cargo desta, ate serem preferentemente
colocados nas vagas da sua categoria que ocorrem nos diferentes
servigos dependentes do Ministerio da Justiga.
§ l.° Ate encerramento das contas da extinta Comissao
Jurisdicional dos Bens Cultuais continuarao os funcionarios
da respectiva secretaria a desempenhar as suas fungoes junto
da Direcgao-Geral da Justiga, continua'ndo durante esse tempo
os vencimentos a que tiverem direito a ser-lhes pagos em conta
do orgamento em que se encontram descritos.
§ 2.° A Direcgao-Geral da Fazenda Publica podera requisitar a Federagao de entre os referidos funcionarios os necessa
rios a administragao dos bens que por este decreto Ihe fica a
competir.
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Art. 59.° Pertence aos governadores civis a execugao das
determinagoes da autoridade eclesiastica tomadas nos termos
do artigo III da Concordata, quando nao sejam espontaneamente obedecidas.
Art. 60.° Os lugares em servigo do Estado cujo provimento deva recair em sacerdotes consideram-se em todos os
casos como remunerados por meio de gratificagao, nao Ihes
sendo aplicave1!, quer quanto a nomeagao quer quanto a cessagao de fungoes, o disposto no decreto n.° 15 563, de 2 de
Margo de 1929.
Art. 61.° A Concordata e o Acordo Missionario vigoram
como direito interno portugues.
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Art. 62.° A vigencia deste diploma, na parte relativa ao
casamento, come^a no proximo dia 1 de Agosto.
Publique-se e cumpra-se como nele se contem.
Pa^os do Governo da Republica, 25 de Julho de 1940. —
A n to n io O sc a r d e F r a g o so C a rm o n a — A n to n io de O liv e ira
S a la z a r — M a r io P a is d e S o u s a — M a n u e l R o d rig u e s Ju n io r
— M a n u e l O r tin s de B e tte n c o u rt — D u a r t e P a ch ec o — F r a n 
cisco Jo se V ieira M a c h a d o — A n to n io F a ria C a rn e iro P ach ec o
— Jo a o P in to d a C o sta h e ite — R a fa e l d a S ilv a N e v e s D u q u e .
DIARIO DO GOVERNO, 1 * Serie, N.° 171 (Suplemento),p. 825-829.
N O T A — L ’article 22.° du Concordat de 1940 a ete interprete
et altere unilateralement par les articles 1596 et 1599 du Code Civil de
1966, contre le Decret 30 615 et l’lnstruction de la S. C. des Sacrements, n° 50. C£. Antonio Leite, in Broteria, 1970-5, O Casamento
Canonico-Concordatario, p. 637-638. Idem — O Projecto de Codigo
Civil a Luz da Doutrina Catolica, Lisboa, 1966.
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