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SENHOR : 

A reforma da administra@o publica, ampliando as attri- 
bni~ões dos corpos administrativos, simplificando e meIho- 
rando a organisação dos swvigos, e estabelecendo a mais 
lwga descentralisagb compativel com o8 bons principios e 
com o desenvoIvimento da nassa civilsa@~, é desde Iia 
mnito reclamada no parlamento e na imprensa, por todos 
os homens versados nos negocios da governa@o. Diversas 
tentativas se têem feito n'este sentido ; e era cada vez maia 
urgente a publica$o Testa medida, até por que a reforma 
da addinistrapgo é uma das bases essenciaes da nossa reor- 
gmisa$o financeira. 

No estado grave da fazenda publica, tomando-se neces- 
sario pedir maiores eacrificios ao contribuinte para occor- 
rer 4s despezas do estado, é absolutamente indispensavel 
deixar ás Iodidades a mais ampla iniciativa nos seus me- 
lhoramentos, e habilita-las a applicarem por si mesmas aog 
encargos respectivos uma graiide parte doer recursos com 
que contribuem para as necessidades do servipo publico. 

A reforma que temos a honra de submetter B appro- 
va@o de Vossa Magestade assenta sobre duas bases fun- 
damentaes - amplia$o das faculdades e garantias dos cor- 
pos administrativos, isentando-os quanto possivel da tn- 
tela do poder central-e descentralis@o para as locali- 
dades de muitos servipos e encargos que pesavam sobre o 
governo do estado, dotando-as ao mesmo tempo com as 
mais amplas faculdades fa-ibutanas pare poderem satisfazer 
convenientemente ao augmento de despezas que importa 
esta aItera@o ?o nosso systema de administrqão. Por es- 
tes dois principios foram inspiradas as profundas alterações 
que se encontram no novo eodigo administrativo. 

Na seeretaria respectiva encontraram os ministros de 
Vossa Magestade va1iosi~;simos trabalhos preparados n'este 
intuito pela commissão piomeada por portaria dc 11 de se- 
tembro de 1869, para elaborar um projecto de reforma ad- 
ministrativa, cujos membros se tinham applícado com o 





popular, o direito de confirmar. Só em circumatancias gra- 
ves, e quando ae resolugões d'estes corpos administrativos 
envolvem interesses de maior considerapão, é que pertence 
ao governo, como protector da desenvolvimento das loca- 
lidades, o exercicio do direito de coaifirmacão. N'este ponto 
é a r e f o r p  o mais possivd descentralisadora. 

Na organisaqão das corporagões administrativas extingui- 
rem-se todas as entidades de origem estranha á deiqão. 

Nos corpos administrativos todos os vogaes devem ser 
electivos. Por isso o parocho não póde ser o presidente da 
junta de parochia, nem o conselho municipal devia conti- 
nuar a intervir com o seu voto deliberativo nas mais im- 
portantes resolucões do municipio. 73% convem deixar o 
parocho na irnmediata degendencia da junta paroehial; deve 
pertencer-lhe s giaarda dos objectos que servem ao culto, 
bem como a gerencia e applica~ão das quantias destinadas 
ao mesmo culto: mas tudo quanto é administrativo deve 
pertencer a uma corpora& puramente elecfiva. 

As garantias qne dava o conselho municipal com a sua 
intervenqão deliberante nos negocios mais graves do muni- 
cipio, ficam sobejamente compensadas com a intervengo 
consultiva dos dois maiores contribuintes de cada freguezia 
do concelho, sempre que a eamara tratar de: contrahir em- 
prestimos com hypothem oia de organisar o orpmento da re- 
ceita e despesa. 

A contabilidade municipal e parochial, e a responsabili- 
dade dos gerentes e administradores das corporasões admi- 
nistraüvaa, a respeih da qual tão deficí~nte era s nossa !e- 
legislação, fica devidamente regulada. 

Desejariam os ministros de Vossa Magestade poder abo- 
lir desde j& o systeua de licenpas e de providencias poli- 
ciaes vexatorias que se exigem para abrir casas de venda 
e outros  estabelecimento^, de que algumas municipalidades 
tiram importantes rendimento!, e d'onde resulta tambem al- 
guma receita para o estado. E neceasario estabelecer fran- 
ca e desassonibradamente o principio geral de cada um po- 
der abrir estabelecimentos e lojas de venda nem licen~a de 
auctoridade alguma, e com a obrigagoio apenas de partici- 
par o facto A competente auctoridade policial. 

Porkm a realisa9o immediata d'esta idéa, que deveria 
causar graves embaraços A fazenda municipal, e diminuir 
mesmo a receita do estado, não poder6 levar-se n effeitc~ 
senão mais tarde e como complemento de outros projeotos 
financeiros. 

I'ia reforma proposta consignam-ae apenas as bases ge- 

da competencia do contencioso addn i~ t r a tko .  A or@- 
= i d o  do processo e da fórma dos recursos, tanto perante 
o conselho de districto, como perante o supremo tribunai 

é objecto dos trabalhos de uma commissão, 
e em breves dias poder& ser decretada. Consigna-se pordm 
o principio constitucional de que os membros do conselho 
de districta n%o podem ser averbados de suspeitos por mo- 
tivqs politi~os. 

E certo que nos governos representativos, que rito go- 
vernos essencialmente de opinião, a consagraç80 de aimi- 
lhante doutrina poderia reputar-se uma inutilidade ; porbm 
dgnns factos, que não podem passar despercebidos para 
quem tem a seu cargo formular as leis ou regular a sna 
execução, reclamavam s sancçlo solemne d'aquelle princi- 
pio eminentemente constitucional. 

Pelo novo codigo acaba à garantia que se concedia aos 
fnnccionarios administrativos de nãa poderem ser deman- 
dadoa civil ou criminalmente por factos reIativoe ao exer- 
cicio das suas funcpões, sem auctorisa~lo previa do gover- 
no. Este privilegio, que n'ontro tempo poderia ter bons 
fundamentos e rasgo de ser, deve proiicrever-se no estado 
ao+al da nossa civihagão. 

E conveniente dar aos funccionarios administrativos ai- 
prna garantia contra os erros e contra as paixões a que 
nem sempre são superiores os juizes nas localidades, e as- 
segurados contra os antagonismos e rivalidades que muitas 
vezes apparecem entre as auetoridades de diversa jurisdic- 
@O; "as essa garantia deve ir buscar-se B propria aucto- 
ridade judicial. 

Desde que o procedimento criminal contra o funcciona- 
rio administrativo não produziu cffeitos legaes sem ser au- 
ctorisado pela rela$io com audiencia da funccionario argui- 
do, fica este safficientemante garantido contra qualquer 
abuso ou prepotencia, e não se offende o principio constitu- 
cional da divisEo dos poderes, dando ao poder executivo o 
direito de inutilisar despachos do poder judiciario. 

Determinam-se igualmente as habilitapões e condiçaes 
necessarias para a nomeapão dos funccionarios admínistra- 
tivos, sem todavia se prejudicarem os interesses credos 
dos yne estiverem eesvindo ao tempo da promulgapEo do 
decreto que 6xa as novas habilita@es, nem a espectativa 
d'aquelles que já deram provas de bom aerviqo sem r e d -  
rem as cundi~ões grescriptas na nova reforma. 

Consigna-se tambem o principio de qne as fufic~ões h 
conservatcria possam ser commettidas, n'alguns concelhos, 



aos magistrados administrativos. O eervip do registro pela 
sua natureza devia ser desempenhado por empregados es- 
peciaes, e muito principalmente se o nosso systema de re- 
gistro estivesse jB  completo, com a inscripsão do dominio 
obrigatoria, mas por ora é indispemavel continuar com O 

systema de traneacç%o, consignado na lei de 1 de julho de 
1863, estabelecendo conservatorias privativas nas comarcae 
onde for incompativel a accumulação d'este serviço com O 
da adrninistra@o, e eommettendo as funcgôes do registro 
aos magistrados administrativos nos concelhos onde se não 
der sqnella 'incompatibilidade. 

Estabelecer desde j A  conservatorias privativas em todas 
as comarcas importsva por um lado a necessidade de au- 
gmentar de prompto a tabella dos emolumentos do registro, 
e por outro a necessidade de augmentar a gratificas30 aos 
administradores de concelho para os compensar dos prejuizos 
que saffriam, privados doa emoiumentos da coaservatoria. 

Convem pois sustar por algum tempo a execupão comple- 
ta do servipo especial das conservatorias. Demais exígindo- 
se habiiitqões por provas publicas aos administradores de 
concelho, que tiverem de accurnular as funcgõea adrninia- 
trativaa com o serviço do registro, attenuam-se os inconve- 
nientes que resultam de se commetterem fnncqões t8o impor- 
tantes a empregados em cuja escolha se tem apenas atkn- 
dido As necessidades do servi90 administrativo. E talvez seja 
possivel organisar mais tarde os servipos pnblicos em con- 
di~ões de p d e r  accmular-se com as funcpões da conserva- 
toria o desempenho de algumas attribuipões fiseaes. 

O adiamento da execugfio do codigo para o 1." de janei- 
ro de 1871 B consequencia das novas providencias sobre 
os oqamentos e cóntabilidade dos corpos administrativos, 
e da necessidade de alguns regulamentos para completa 
execn@o de varias providencias contidas no mesmo codigo. 

Senhor, os ministros de Vossa Hagestade, preparando 
uma reforma profunda na adminisf a$o publica, o30 podiam 
deixar de conciliar as necessidades do servipo publico com 
as exigenoias impxeteriveis da mais rigorosa economia ; e 
verdadeiramente compenetrados d'este pensamento têem a 
honra de submetter 9. approvagZo de Vossa Magestade o 
seguinte projecto de decreto. 

Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 21 de ju- 
Ibo de 1870. = Ihp de SaZdanh = José Diaias Fewe.i- 
TQ = Conde de Magalaes= D. Luis do Canaora Lms 
& r p z  de Angeja = D. Antonio d& Costa de Bowa de 
i&x!do. 

Attendendo ao que me representaram os ministros e se- 
cretario~ d7estmLdo das differentes repartiç8es: hei por bem 
decretar o seguinte: 

Artigo 1.0 * approvado para ter f o r p  de Lele o codigo administrs- 
tivo, que baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado 
doe negocios do reino. 

Artigo 2.0 

As disposig5es $este codigo comeprão a ter vigor em 
todo o continente do reino e ilhas adjacentes no 1." de ja- 
neiro de 1871. 

Artigo 3.. 

O governo far& os regulamentos necessarios para a exe- 
cn@o do dito codigo. 

Artigo 4.0 

Fíea revogada s 1egislqZo em contrario. 

Os ministros e secretarios d'estado de tudari as reparti- 
ções assim o tenham entendido e fagam executar. Pap da 
Ajuda, em 21 de julho de 1870. 

REI. 



GODIGO ADMINI8TRATIVO 

Da orgaaisagão administrativa 

TITULO I 

Artigo 1.0 
O reino de Portiagd e Algarves, e as ilhas adjacentes, 

dividem-se, para os eEeiba administrativos, em districtos, 
os districtoa em conceIhos, e os conceIhos em parochias. 

5 unico. Os concelhos de Lisboa e Porto são divididos 
em bairros. 

M g o  2.0 
0 8  districtais administrativos, os ~oneelhos de que se com- 

põe cada um d'ellerc, e os bairros em que se dividefn os 
concelhos de Lisboa e Porto, $30 os designados na legisla- 
$0 vigente. 

$ unico. A dernmca$o dos limites dos districtos, eonce- 
lhos e parochias B attribuigo do governo. 

Artigo 3.0 
Pdde ser supprimido por decreto do governo, preceden- 

do audiencia do procizrador geral da coroa em conferencia 
com os seus ajudantes, o coneelho em que se der alguma 
das segaintes circnmstanciasr : 

I. Quando a camara municipal ou a maioria dos eleib- 
res recenseados requererem a snppressão; 

11. Quando no concelho não houver cidadãos recensea- 
dos como elegiveie para os cargos municipaes, em numero 
triplo do dos vereadores effectivos e substitutos, de que 
deve ser composta a camara municipal ; 



111. Quando o municipio n2eo tiver os rendimentos ne- 
cessario8 para accorrer As suas despezas obrigatorias; 

IV. Quando em dois triennios seguidos os eleitores não 
concorrerem 9. eleipão da camara municipal em numero suf- 
ficiente para eIIa se realisar. 
P. Quando o concelho não podér convenientemente sub- 

&ir pela separagão de freguezias, que tenham requerido 
a sua annexacão a outro eoncelho. 

Artigo 4.4 
Tambern poderd ser annexado um concelho ao mais vi- 

sinho para O effeito unico de serem regidos por nm só ma- 
giatrado administrativo, salva a existencia de cada um co- 
mo concelho separado, quando assim o reclamarem as ne- 
cessidades da conservatoria ou da administrasão. 
5 unico. Esta annexa~ISo s6 pelo governo póde ser de- 

cretada, sobre proposta do governador civil em conseIho 
de districto, e com audiencia do procurador geral da corbs. 

Artigo 5.- 
Na, bypothese do artigo antecedente poderi O adminis- 

trador dos dois concelhos delegar no presidente da carnara 
do concelho annexado, ou em qualquer outra pessoa, sob 
sua responsabilidade, algumas  da^ attribuições administra- 
tivas. 

Artigo 6.0 
Qualquer parochia póde ser separada de um eoncelho e 

annexada a outro, bem como qualquer povoagão separada 
de uma parochia e annexada a outra, quando a maioria 
das eleitores da m e s m  parochia ou povoasão assim o re- 
querer. 

unico. Esta separa@ e annexa@o só póde ser feita 
por decreto do governo. 

Artigo 7.' 
A parochia, em que nIo houver numero de eleitores suE- 

ciente para a eleigo dos cargos parochiaes, ou em que não 
concorrerem eleitores 4 eleiaão depois de duas convocaqõe$ 
suocessivas, será annexada administratitamente Bquella que 
o governador civil, em conselho de districto, determinar, 
para o effeito de ser regida por um só regedor e por uma 
só junta. 

Artigo 8.0 
A suppressEo e annexago de concelhos em caso nenhum 

póde ter logar sem previa audiencis dos corpos locaes. 

TITULO I1 

Do pessoal da administração 

CAPITULO I 

Magistrados administrativos 

Artigo 9.O 

O dlstricto B administrado por um magistrado com a de- 
nomina@~ de civil, o concdho por um magis- 
trado com a dencimina$o de administrador de concelho, 
e a parochia por nm funccionario com a denominagão de 
regedor de parochia. 

5 nnico. Cada um dos bairros do concelho de Lisboa e 
Porto é administrado por um magistrado com a denomina- 
@I de administrador de bairro. - 

Artigo 10.0 
E m  cada circumscrip@o administrativa ha um corpo de 

cidadDos eleito pelos povos. Estes corpos #Fio: 
I. NO districto a, junta geral : 
11. Mo concelho a camara municipal ; 
111. Na parochia a junta de parochia. 

Artigo 11.O 
Alem dos magistrados e corpos administrativoa, de que 

se faz menção nos dois artigos antecedentes, ha na capital 
de cada districto uma corpora@o administrativa com o ti- 
tulo de conselho de dietricto, que é tambern tribunal de 
primeira instancia do contencioso administrativo. 

LIVRO II 

Dos corpos administrativos 

TITULO I: 

Disposi~ões commnns eieigão, organisagão, reaniiies 
e deliberações de fados os corpos aamiliiatrativos 

CAPITULO I 

Eleições 

Artigo 12.0 
Os corpos administrativos parochiaes, rnwiicipaes e dis- 

trictaea s8o eleitos directamente pelos cidadãos gortugue- 



=B, que se acham inscriptoti, como eleitores, no respectivo 
recenkamento. 

5 unico. Exceptua-se o conselho de distrioto, que é no- 
meado pelo gojerno, nos termos d'este codigo. 

Artigo 13.0 
Na occasião em que se faz a eleição dos vogaes do corpo 

administrativo, elege-se um numero igual de substitutos, 
pare substituirem os effectivos nas suas faltas e impedimen- 
tos. 

Artigo 14.0 
As eleigões dos corpos administrativos 630 feitas de tres 

em tres annos, no mez de outubro, no domingo que o con- 
selho de districko designar. 

5 mico. As eIeiç7ies districtaes e municipaea precederão 
as parochiaes. 

Artigo 15.0 
As elei~ões serão feitas por parochias para os corpos pa- 

rochiaes, e por  concelho^ ou circalos para os corpos muni- 
paes e districtaes. 

unico. Para as eleiçoes mnnicipaes cada concelho, sem 
exceptuar os de Lisboa e Porto, constitue um s6 círculo 
eleitoral+ 

Artigo 16.0 - 
Na e1eig"ao dos corpos administrativoa é applicavel em 

todas as soas partes a lei geral relativa 9, eleição dos de- 
putados, $alvas as m~difica~Ees prescriptas no presente co- 
digo. 

S E C Ç ~ O  I 

Das eleitores e elegiveis, e das assemblkas eleitoraes 

Artigo 17.0 
Só tèem direito de votar: 
Nas eleiçoes pa~0~hiaes os cidadãos recen~eados na res- 

pectiva parochia; 
Nas eleigões mnnicipaes e districtaes oe recenseados nos 

respectivos concelhos. 
Artigo 18.0 

São elegiveis todos os que se acham inscriptos no recen- 
seamento como eleitores, tendo domicilio na parochia, CQn- 

celho ou districto a que respeitar a eleipao. 

Artigo 19.0 
São &aobhtneilCe inelegiveis : 
I. Os cidadãos que por lei nEo ssão admittidos a votar; 

a. Os que nlo sabem ler, escrever e contar; 
m. Oa cierigos das ordens sacras. 

Artigo 20." 
SBo temporariamente inelegiveis : 
1. 0 s  ministros e secretarios d'estado; 
LI. Os empregados no corpo diplomatico ou consular ; 
III. 0 s  militares em activo s e r ~ i ~ o  no exercito au rta 

mada,  salvo sendo professores ou exercendo emprego ci- 
Pil eompativel com as funqües administrativas ; 
IV. OB juizes, oa magistrados do ministerio publico e os 

ofnciaes de justiça; 
V. Os empregados administrativas de nomeapgo do go- 

verno e os de fazenda nacional; 
VI. Os que tiverem contratos pendentes com a corpoa- 

gão de cuja eleiq%o se tratar, e os reep~tivos fiadores; 
Vn. Os thesoureiros e seus M o r e s  ; 
VILI. Os accionistas de oompanlias organisadas para to- 

marem de empreitada qualquer &a, s e r v i ~ o ~ ,  fornecimen- 
tos ou arrecada90 de rendimentos da corpora~ão respe- 
etiva. 

§ mico. A inelegibilidade mencionada n'este artigo oes- 
ea, cessando as causas de que eUs resulta. 

Artigo 21.0 
As assembIQas eleitoraes são convocadse por alvar8 do 

governador civil dirigido aos adminktradores d i  coacd~hos 
e SEl c~mmissões recenseadoras. 

Artigo 2 2 . O  
Para ae elei~zes dos corpos administrativos faflo os J- 

ministradorzs do concelho publicar por editaes affixados ws 
portas das respectivas igrejas parochiaes e nos mais Ioga- 
rss do cmtnme, o local, dia e hora da reunião das rwpe- 
dvas assembléas eleitoraes, 

migo 23." 
Em cada parochia haver8 uma s6 assablda ektwd, 

na sede da fregueaia. 
5 unico. Mesmo no caso de annexago de parochias ha- 

ver& m a  a6 assembléa eleitoral, na rsbde da parochia mais 
populosa. 

k t k o  24.0 
E m  cada concelho harer9;mndo possivel, orna d amem. 

blés eleitoral. 



5 1.0 Se a eleigão nEio podér fazer-se convenientemente 
em uma a6 assemblda, haver& o numero de assembléas que 
for necessario para eornmodidade dos povos. 

g 2.0 As eamaras municipaes designarão, com recurso 
para o conselho de districto, o numero das assembldas elei- 
toraes que deve haver em cada concelho, a s8de d'ellas, e 
a ares que devem abranger, a qual em nenhum caso deve 
conter menos de duzentos eleitores. 

5 3 . O  Esta designa@, depois de feita pela primeira vez, 
ficar& permanente, e s6 poder$ ser alterada em rasão de 
consideravel alteraggo na densidade da populagão do res- 
pectivo concelho, ou nos meios de communica@o, ou no 
caeo de angmento ou de diminuiGo da sua area. 

9 4." A designqIo das assembl8as será publicada por 
edita1 com a antecipaçEo de trinta dias, pelo menos, do acto 
da eleigo. N'este praso será decidido pelo conselho de dis- 
tricto qualquer recurso interposto. 

Votação nas asse rnbléas primarias 

Artigo 25.0 
Se a eleipão for parochid, a mesa ser8 composta sbmente 

de dois secretarios e de dois escrutinadores. 

Artigo 26.0 
Se em alguma aesembléa eleitoral se nEo apresentar, duas 

horas depois da marcada para a eleeic$o, numero sufficiente 
de eleitores para compor a mesa, o presidente farh auto, em 
que se declarem todas as circnmstancias do facto. O auto 
será assignado pelo presidente, e pelo parocho ou por quem 
suas veres fizer. 

9 unico. Se o caso se der em concelho de uma sd as- 
semblda, ou nas eleiges parochies, o auto ser& enviado 
pelo presidente ao governador civil. Se wontecer em 
concelho de mais de uma asaemblha, ser$ o auto remet- 
tido ao presidente da camara para o apresentar na as- 
sembl8a geral do apuramento. 

Artigo 27.0 
Não haverá eleição nos concelhos de uma a6 assemblda 

eleitoral em que, pela contagem das listas da elei@o, se 
verificar não haverem concorrido eleitores em numero do- 
brado pelo menos d'aquelle que B necessario para fvrmar a 
mesa. 

5 1." O presidente farA lavrar auto, que ser& assignado 
por todos os vogaes da mesa, do qual conste o numero doa 
eIeitores, o numero dos votantes, o numero de listas que 
se extrahiram de cada urna, e o haverem-se cumprido as 
formalidades marcadas na presente secgo até a contagem 
das listas. 

3 2 . O  Este auto ser& enviado pelo presidente da camara 
ao governador civil. 

Artigo 28.0 - 
Qaando no concelho houver mais de uma assemblka elei- 

toral, procederá a eleição em cada uma d'ellas, aindaque 
fio hajam concorrido eleitores em numero dobrado d'aquelle 
que ti neeessario para se formar a mesa. 
5 1 . O  As actas das differentes assernbjéas serão remet- 

tidas A assemblda geral do apuramento. 
3 2." Se na assembléa geral do apuramento se verificar 

que o numero dos votantes nas diversas assemblCas nEo foi 
igual ao dobro, pelo menos, do numero total dos vogaes 
que cornpozeram as mesas em mdas as assembléas, a mesa 
do apuwmento formari auto d'estas circumstancias, e o en- 
tregar4 ao respectivo presidente da camara, para ser remet- 
tido ao governador civil. 

Artigo 29.0 
No caso de não haver eleição por falta de concorrencia de 

eleitores, nos termos dos dois artigos antecedentes, ser& 
novamente convocadas as assembl8as eleitoraes dentro do 
praso de trinta dias, e, se ainda assim não concorrerem 
eleitores em numero snEeiente, devolver-se-ha a eleigo ao 
conselho de districto. 

5 1 . O  Se a eIeiq80 for de procuradores 9. janta geral do 
districto, devoIver-se-ha Sc camara municipal a nomeação do 
respectivo procurador. 
5 2 . O  Se a eleição for de cargos parochiaes, observar-se- 

ha o que fica disposto no artigo 7." 

Artigo 30.0 - 
Cada Iista deve conter, em separado e com a competente 

designag~io, os nomes dos eidad8os escolhidos para vogaes 
effectivos, e os nomes dos escolhidos para vogaes substi- 
tutos. 

5 1." O presidente da mesa assim o annunciarft 9, assem- 
blea. 

S 2 . O  2 nulla qualquer lista s que falte o requisito mar- 
cado n'este artigo. 



Artigo 31.0 
As listas devem conter, tanto a respeito de effmtivos como 

de substitutos, um numero de nome8 igual ao dos mem- 
bros do corpo administrativo, de cuja eleipzo se tratar. 

9 nnico. fi applicavel a este artigo o disposto no 5 1.' 
do artigo antecedente. 

Artigo 32.0 
Quando a eleipão se b e r  simult.anesmente para mais de 

um corpo dmbistrativo, na parte interna da lista, e no alto 
d'elia, ir8 escripto o titulo do corpo administrativo a que a 
lista ~espeitar. 

§ unico. & applicavel a este artigo o disposta no 5 2." 
do artigo 30." 

Artigo 33.O 
São nullaei as listas ininteliigiveis e as que não forem ma- 

nuecdptas oa lithographdas com tinta preta. 

Artigo 34: 
Para o apuramento de votos e para o calculo da maioria 

d o  se contarão as listas brancas, nem as nullas, que serao 
tidas como nãio existentes. 

Artigo 35.0 
Sobre a mesa estarão tantas urnas quantos forem os car- 

gos de cuja elei* se tratar, e cada nmz d'ellas ter8 um 
distico que indique a elei@o a que B destinada. 

5 unico. 0 s  cadernos do recenseamento estar20 patentes. 

Artigo 36.0 
No caso de eleipão slmultanea para diveríiae corpos ad- 

ministrativos, o eleitor não será admittido a votar sem apre- 
sentar ao presidente um numero de listas igual ao dos car- 
gos, de cnja eleigo se tratar. 

Artigo 37,o 
O aparamento dos votos comeca pelas listas para a eleipto 

de procurador á junta geral do dibtrioto, seguindo-se o 
apuramento da vota90 para os outros cargos. 

Artigo 38.0 
Um dos exemplares da acta ser4 remettido ao presidente 

da camara do respectivo conceIho para ser guardado no ar- 
da camara municipal; o outro exemplar, com uma 

relagIo dos nomes e moradas dos cidsd3os eleitos, com os 
cadernos e com todos os outros papeis relativos $ elei~flo, 

ser& enviado 80 administrador do concelho, que mandarã 
logo todos esses documentos ao governador civil se a elei- 
$0 for parochial, ou se tiver havido uma só assemblda 
deitoral. 

Artigo 39.0 
Se houver uma s6 assembléa eleitoral, a eleição ter-se-ha 

por terminada pela vota&, e apuramento n'essa aasembléa, 
e a mesa proceder4 n'este caso oomo lhe prescreve o artigo 
43." d'este codigo. Se porém houver mais de uma assem- 
bléa, far-sela o apuramento na cabeea do circulo eIeitorsr1, 
ao d h a g o  imuiedisto 4queIIe em que houver sido feita a 
elei*. 

Artigo 40.0 
Para execu$o do artigo antecedente, OS dois escrutina- 

dores serao os portadores de um dos exemplares da acta 
da respectíra assembléa; e apresenta-10-Mo, no dia designa- 
do, na cabega do circulo. 

9 1 . O  Quando algum dos escrutinahres tiver motivos 
que o inhibam de ir á cabepa do circulo, ser8 substituido 
p-eicm secretarios ou pelos revezadores, 

S 2 . O  Tanto o exemplar da acta que B entregue ao por- 
tador, como o outro exemplar d7e1Ia, os cadernos e mais 
papeis que, na conformidade do artigo 38." são remettidos 
ti camma municipal e administrador do concelho, serão fe- 
chados e lacrados, e alem d'isso levarão no reverso do ao- 
brescripto os appellidos dos membros da respectiva mesa, 
postos por letra de cada um. 

Das assembléas de apwamento 

Artigo 41.0 
Serão considerados c m o  eleitos aquelles cidadãos que 

remirem maior namero de votos. 
9 nnico. Quando dois cidaaos tiverem o mesmo namero 

de votas preferirá o mais velho. 

Artigo 42.0 
Da acta do apuramento se entsegará duplicado ao admi- 

nistrador do m d h o  un bairro que =tiver pre~nte. 

Artigo 43.0 
A mesa que proclamar a. eleiciio remetterLt a cada um 

dos eleitos uma +a, da acta aasignada por todos OS VO- 
p e  ser6 O diploma da sua nom-o. 



Artigo 44.0 
A eleipzo para o cargo de vereador não 8 incompativel 

com a de procurador A junta geral de districto. 
5 unico. Durante as sessões da junta geral cessam as 

funcgões de vereador. 
Artigo 45.0 

A acta do apuramento com as actas das assembléas prima- 
rias, os cadernos e mais papeis relativos i elei@o, serão im- 
mediatamente rarnettidos ao governador civil por via do ad- 
ministrador do concelho ou bairro que assistir ao apuramento. 

5 unico. Os duplicados apresentados pelo presidente da 
camara municipal volverfio ao archivo da mesma camara. 

S E C Ç ~ O  IV 

Reclamações e reoursos 

Artigo 46.0 
Todo o eleitor, bem como o administrador do conceIho, tem 

direito de reclamar contra a illegalidade das opereit$es eleito- 
raes. 

5 1 . O  Se a reclama@o não for inserida na acta, poder& 
ser entregue na administração do concelho oli na secre- 
taria do governo civil dentro de oito dias depois de con- 
cluido o apuramento da eleição. 

$ 2." A reclama9Eo ser& feita por escripto. Dar-se-ha re- 
cibo is partes que o pedirem. 

5 3 . O  O administrador do concelho remetterd logo a re- 
clamaqLio ao governador civil, para ser presente ao oonse- 
lho de districto. 

Artigo 47.0 
Sómente em caso de protesto, reclamapão ou recurso, 

submetterzi o governador civil a eleicão ao conhecimento 
do conselho de districto. 

5 1." Se a eleição for annullada, ainda mesmo que se 
tenha jlt verificado a posse, o conselho de districto desi- 
gnará logo o dia para a nova eleipão. 

5 2.0 No intervallo que mediar at8 ii nova eieipto serd 
chamada a funwionar a corpora~ão cessante. 

Artigo 48.0 
Da decish do conselho de districto ha recurso para o su- 

premo tribunal administrativo. 

Artigo 49.0 
A a n n u l l a ~ b  da alei& em uma ou mais aasembl8as in- 

valida o acta em todo o circulo eleitoral. 

5 unico. A annullapào da eIei9Io produz ipsojucto a dia- 
solu@o da corporafio eleita, se jh estiver funccionando. 

CAPITULO 11 

Organisaçiío e renniões dos corpos administrativos 

Artigo 50.O 
Não podem pertencer ao mesmo corpo administrativo os 

parentt.8 por consangui~idade ou affinidade na linha recta, 
on dentro do segundo grau da linha transversal. 

Cj unico. Se forem eleitos para o mesmo corpo dois OU 

mais cidadãos, entre os quaes se dê o parentesco dedarado 
n'eate artigo, prevalecer6 a eleição dos mais votados, ou a 
dos máis velhos, se o numero de votos for igual. 

Artigo 51.0 
Perde o logar no corpo administrativo, a que pertencer, 

o vogal que aceitar cargo que constitua inelegibilidade para 
o referido corpo, ou exercer funcyaes que obriguem a re- 
aidencia fóra da area da respectiva jurisdic~Sio durante todo 
o anno ou durante a maior parte d'elle. 

$ rrnico. A qualidade de par oa de deputado não estabelece 
incompatibilidade para os cargos administrativos, ealvo du- 
rante o exercicio das f u q õ e s  legislativas, 

Artigo 52.0 
É da competeneia dos & p o s  administrativos conceder 

licenças aos seus vogaes, e conhecer da legitimidade das 
suas-faltas. 

tj nnico, Siio motivos justificativos de falta tão admente 
os casos de moiestia, consternaç30 de familia por falIeci- 
mento de algum de seus membros, on ausencia por neces- 
sidade urgente. 

Artigo 53." 
Na falta, ou impedimento, ~ r m a n e n t e  ou temporario, do 

vogal de um corpo administrativo, é chamado um substituto. 
5 nnico. O chamamento dos substitutos regula-se, quanto 

aos eleitos, pelo maior numero de votos, ou pela idade 
qawdo O numero de votos for igual; e quanto aos nomea- 
dos, pela ordem da nomeafão* 

Ariigo 54.0 
Em tedois os casos em que as fkltaa ou impedimentos não 

@rem ser snppridos com o chamamenta dos snbstitn- 



toa, se& c.oni?wdaa os vogaes effeckivoe dos annss suc- 
cessivamente anteriares, preferindo de entre os do mesmo 
anno o mais votado, ou o mais relho e m  idade no caso de 
igualdade de votos. 

Artigo 55.0 
As f u n q e s  doei vogass dos wrpos cdnainistmtivos são 

gratuitas e obrigatorias. 
5 unico. São causas legitimas de escusa tão aómente as 

seguintes : 
I. Idade superior a sessenta e cinco annos; 
11- HoIestia de que resulte impossibilidade, ou grave dif- 

ficnldade, de assistir 9s sessges; 
111. Exercicio das fitncções de vogal do mesmo corpo no 

triennio immediatarnente anterior. 

Artigo 56.0 

Os corpos administrativos servem por tres annos civis, e 
exareem as furicp8err desde o dia 2 de janeiro, em que to- 
mam posse, sem embargo de qualquer recurso pendente. 

Artigo 57.0 
Antes de entrar em exercicio e na sua primeira reunigo, 

os membros dos corpos administrativos preatam jnrament~ 
nas mlos do presidente da corporacao eessznte, ou de quem 
suas vezes fizer, ou da  respectiva auckoridade administra- 
tiva, se não apparecer o prcsidecte da corporacão, ou quem 
fqa  as suas vezes. 

§ unico. O presidente da junta geral do districto presta 
juramento nas mãos do presidente da reunião preparato- 
ria, de que trata o artigo 200." e defere-o aos outroa pro- 
curadores. 

Artigo 58.0 
As sessões dos corpos administrativos são publicas, ex- 

cepto nos casos em que i pluralidade de votos se vencer 
que seiam secretas. 

$ oiico. As sessões em que se tratar de orçamentos ou 
de contas serao sempre publicas. 

Ariigo 59.6 
As sessões dos corpos administrativoe aito ordinarias ou 

extraordinarias. 
Artigo 60.0 

As sessões ordinariae das camaras municipaes e juntair 
de parochia celebram-se em dia certo, designado annual- 
mente p r a  tal fim na primeira sessão. 

5 nnico. Nas sess8es ordinarias e, quanto z i  junta geral, 
prorogações d'ellas, os corpori administrativos owupar- 

de todos OS assumptos da sua eompetencia. 

Artigo 61.0 
Os corpos administrativos %em sessão extraordinaria. to- 

das as veees que o interesse publica o exigir, nos termos 
d'este codigo. 

Artigo 62.0 
Os corpos administrativos são convocados para sessão ex- 

traordinsria pelos seus respectivos presidentes. 
$ 1 . O  Na coilvocação declaras-se-ha sempre o objecto da 

reunilo. 
9 2 .P  OS pr~curado~es  Ajunta geral s20 individualmente. 

chamados á sessão extraordinaria por cai-ta convocatoria do 
governador civil. 

Artigo 6 3 , ~  
Na sessLo extraordinaria não 6 lioito tibatar de nenhum 

outro objecto alem d'aquelle que expressamente tiver sido 
designado na convocapÊio. 

Artigo 64.0 - 
Os corpoe administrativos podem ser dissolvidos pelo go- 

verno, 
5 1: dissoiup30 rios districtos da Madeira e dos A p -  

rea 6 da attribuiqão do governador civil, salva a confirma- 
ç% do governo. 

5 2 . O  A dissolugão da junta de parochia 6 da competen- 
cia do governador civil. 

Ariigo 65.0 
A ordem da dissolu$o será acompanhada de ordem para 

s eleipão, sem o que 6 nulla e de nenhum effeito, excepto 
se ji estiver marcado o &a para a deiplo triennal, ou se 
esta j& se houver realisado. 

§ 1 . O  O intervalio entre a dissolu@o e a eleigão não será 
maior de sesssnta nem menor de quarenta dias. 

§ 2: Se a dissolugZo for do conselho de districto, deve 
o decreto conter ordem para a convoca@o da junta geral no 
P ~ ~ S O  de trinta dias, a fim de propor nova lista para a no- 
meapzo do conselho. 

Artigo 66.0 
A condemnacEo em processo ordínzario criminal de to- 

dos OS membros eflectivos de qualqrzer eorpo administrati- 
vo, oa dâ maioria d'eljes, importa a dissolução do mesmo 
corpo e a nova eleisão, nos termos do artigo antecedente- 



Artigo 67.0 

A dissoín$o de qualquer corpo administrativo não im- 
pede o procedimento criminal contra os respectivos vogaes, 
por facto ou omissão criminosa no exercicio das suas func- 
ções. 

Artigo 68.0 
No caso de dissolugão as funcgões dos corpos adminis- 

trativos 830 provisoriamente desempenhadas pelos vogaes 
substitutos at6 que tomem posse os novos eleitos ou nomea- 
dos. 

5 unico. Na falta on impedimento dos substitutos ser80 
chamados os cidadãos que tiverem servido nos annos ante- 
riores nos termos do artigo 54.O 

Artigo 69.0 
Os corpos administrativos, eleito8 ou nomeados fdra da 

epocha ordinaria, duram sómente ate chegar essa epochs. 

Artigo 7W 
Os vogaes dos corpos administrativos podem ení todo o 

caso ser reeleitoa. 
CAPITULO III 

Artigo 71.0 
0 s  corpos administrativos nEo podem vaiidamente deli- 

berar sem que esteja presente a maioria dos sens membros. 

A d g o  72.0 
Quando qnalquer corpo administrativo não se reunir em 

numero suficiente na sesdo ordinaria, o preeidente o con- 
vocar& para a sessão seguinte, com a declara+ de que, 
se ainda assim não houver numero legal, ser8 valida a de- 
libera* tomada pelos yogaes presentes. 

9 1 . O  A mesma disposição se observarti com relago ás 
iiess8ea extraordinarias, designando-se novo dia para a con- 
voca@o com intervallo, que não exceda oito dias. 

$ 2.O As deliberagões assim tomadas só ter20 effeito de- 
pois de c o n h a d a s  pelo conselho de districto. 

Artigo 73.0 
As deliberages são tomadas B pluralidsde absoluta de 

votos, e em caso de empate prevalece o voto dos vogaes 
em cujo numero estiver comprehendido o presidente. 

5 unico. Quando o conselho de digtricto funcciona como 
~ b u n a l  do contencioso administrativo, nEio tem o presiden- 
te voto de qualidade. 

Artigo 74.0 
Occorrendo empate no caso de vota* por esoratinio 

secreto, fica& o negocio adiado para a sese80 immediata, 
qual s e r b  chamados tres substitutos nos termos dos ar- 

tigos 53.0 e 54." 
9 1." Os substitutos votar80 no caso sómente de se re- 

petir o empate n'estsr, sessão, na qual a questão serh nova 
mente tratada. 

5 2 . O  Dando-se o caso de empate em vohqfo da junta 
geral, o negocio seri  adiado para a sessb seguink; e, re- 
petindo-se o empate, a resolu@o serh tomada pelo conselho 
de districto. 

Artigo 75." 
Nenhum vogal de corpo administrativo pbde intervir em 

deliberapi3es em que seja especialmente interessado, quer 
por interesse proprio ou do aen conserte, descendentes ou 
ascendentes, quer de terceiro a quem legalmente repre- 
sente. 

5 1 .O  A deliberapo tomada contra a disposiplo d'este 
artigo 8 nulla. 
5 2 . O  Quando da execuga d'este artigo resultar falta de 

maioria legal, adiar-se-ha a deliberago, e o presidente pro- 
ver& como nos casos de impedimento. 

Artigo 76.0 
São nullas e de nenhum effeifeito as deliberages dos cor- 

pos administrativos, comprehendidaa em algum dos segnin- 
tes casos : 

I. Oppostas ás disposi~ões das leis ; 
11. Tomadas em sessão ordinaria que se celebrar fóra 

b s  dias para ella designados ; 
111. Tomadas em sessão extraordinaria sobre objecto dif- 

ferente d'squelle para que ella tiver sido legalmente con- 
voada  ; 
IV. Tomadas antes da abertura ou depois do encerra- 

mente da sesszo, ou fóra do local para ella destinado. 
$ 1.' O conselho de districto julga a nuliidade  da^ de- 

ci* de todos os outros corpos administrativos com r e m -  - p m  o supremo tribunal administrativo. 
S.* Se a delibera@ for do conaelho de diatrioto, a 

m ! d i a e  será; julgada, por via de recurso, pelo supremo 
~~~1 adaiinistrativo. 



Artigo 77.0 
DB todas as sessões dss corpos administrativos se deve 

lavrar acta em livro especial, numerado e rubricado pelo 
governador civil do distrieto. 

5 mim. O livro para as actas das sessões da junta de 
parochia ser& numerado e rubricado pelo administrador do 
concelho. 

Artigo 78.0 
A acta de oada sessão ser& assienada aor todos os vo- 

V 

gaes que a d1a forem presentes. 
§ 1 . O  O vogal que discordar p6de assigaar vencido, mas 

n"a $de fnndamentar na acta o seu voto, nem recorref da 
&libera&. . I ~- 

5 2." Se algizm vogal deixar de assignsr, mencionar-se- 
ha na acta essa circumstancia e o motivo d'ella. 

Artigo 79.0 
Os vogam dos corpos administrativos nTio podem escu- 

sar-se de votar na& seãsles s que assistirem, salvo o caao 
de exdusCio mareado no artigo 7 5 . O  

Artigo 80 .0  
As deliberap8es dos corpos, administrativos, que n?io con- 

i h m  explicitamente do livro das actas, não têem validade 
alguma. 

TITULO I3 

Das juntas de parouhia 

CAPITULO I 

Ilisposições especiaes sobre a organissçiio e reuniões 

Artigo 81.0 
E m  eada freguezia ou freguezias, annexadas nos ter- 

mos do artigo 7.", ha uma junta de parochia, que ser8 
composta de cinco vogaes. 

Artigo 82.0 
A junta de parochia, logaque entra em exercicio, elege 

em escrutinio secreto, S pluralidacle absoluta de votos, o pre- 
sidente e vice-presidente. 

8 mim. Na fdb ou impedimento do ~reaidente e do vi- 
ce-presidente, tomar8 a preaidencia o mais vemo dos vogaes 
presentes. 

Artigo 83.0 
A junta tem um thssoureiro por eUa nomeado. 
§ 1 . O  Nas parochias em que houver thesoureiro eeclesias- 

&o pertence a este a guarda dos vasos sagradas, orna- 
mentos, alfaias, roupas e quãesqiier ntensjlíos da fabrica, 
que lhe serão entregues pela junta, lavrando-se auto da en- 
trega. 

g 2." Nas parochias em que nlo houver theseureiro eccle- 
siastico, serão os referidos objeetos confiados, pelo mesmo 
modo, á guarda do parocho. 

Arfigo 84.0 
A junta de parochia tem uma seas20 ordinaria de quinze 

em quinze dias, a qual poder8 celebrar-se ao domingo. 
g uiiico. Haver& sessão extraordinaria qaarido o presi- 

dente da j u n b  o julgar conveniente, ou a auctoridade admi- 
nistrativa assim o requisitar. 

Artigo 8 5 . O  

As juntas terão uma casa especial para as auas Bessões. 
Poderão reunir-se na sacristia ou em qualquer casa de dee- 
pacho, ma5 n&o na igreja. 

g unico. Ae duvidas que a este respeito se suscitarem 
sedo decididas pelo administrador do concelho. 

Artigo 86." 
O regedor de parochia assiste com voto conaultivo s to- 

da8 ae sesa'bes da junta, e toma assento ao lado esquerdo do 
presidente. 

CAPITULO 11 

Artigo 87.0 
A junta de peruchia pertence: 
I. A adtninistraplo da fabrica da igreja; 
11. A administração dos bens da. parochia; 
III. O desempenho de todos os actos que na qualidade 

de commissão de beneficencia lhe forem incumbidos. 
8 1 . O  N8o são sujeitas it administrapão da junta de paro- 

chia as fabricas : 
I. Das cathedraes; 
11. Das  igreja^ em que aãi collegiada~ ou irmandades fb- 

rem ou hajam de ser fabriqueiras; 



m. Dos templos que, por serem monumentos de arte ou 
de glorio nacional, eatão a cargo do estado; 

g 2.0 Ao parocbo pertence a gecencia e applicago das 
qnantiu votadas para 0 culto da igreja parochial, devendo 
dar cantas junta de parochia. 

Artigo 88.0 

Corno encarregada da fabrica, compete A junta: 
I. A administrs@o de todos os bens e rendimentos da 

fabrica; 
11. A administrapão dos bens e rendimentos doados iZ 

fregnezia com applicaq.50 geral ou especial para despezae do 
culto ou para obras pias; 

111. A administra* doa bens e rendimento das ermidas 
ou capellas, dependentes da igreja parochial, e das irman- 
dades illegdmente erectas. 

Artigo 89.0 
São exceptuados da administrap?io da jucta de paroehia: 
I. & bens e rendimentos das irmandades e confrarias le- 

gitimamente erectas; 
11. Os bens e rendimentos de qualquer ermida perten- 

cente aos vizinhos ou moradores de algum logar da paro- 
chia; 

111. Os bens e rendimentos dos hospltaes e albergarias; 
IV. Oe passaes e casas de residencia doa parochos ou de 

quaesquer outros empregados no servipo do culto; 
V. Os rendimentos, benesses e quaesquer emolnmento~ 

applicados snstentagão dos paro~hos. 

Artlgo 90.0 
Como administradora dos bens da paroehia, pertence 3 

junta : 
I. A administrago dos bens communs da parochia ; 
11. Regular o modo de fruição dos bens, pastos e quaes- 

quer fructas do logradouro commum e exclusivo dos mora- 
dores da parocbia. 

Artigo 91.0 
O modo de frnifio dos logradouros que pertencerem em 

oomrnnm a mais de uma parocbia, ou s moradores de al- 
guns Iogares de diversas parochias, seri regulado, quando 
baja desaccordo entre as respectivas juntas, pela camara mu- 
nicipal se as ditas parochias pertencerem ao mesmo conce- 
Ibo, pelo conselbo de districto, ouvidas as respectivas ca- 
maras, se a5 parochias ou logares pertencerem a concelhos 

díiferentes, e pelo governo se pertencerem a diversos dis- 
tricbs. 

htigo 92.0 
Se nos limites da parochis houver terrenos baldios e des- 

aproveitados pertencentes ao concelho, e os vi~intios da ps- 
rochia os quizerern cultivar para crearem um rendimento 
para a parochia, a junta os poderL pedir B camara) que 
lh'os conceder8, havida a necessaria anctorisa@o. 

Artigo 93." 
Como commissão de beneficencia, incumbe i junta de pa- 

rachia, conjunctamente com o regedor, e em conformidade 
com as leis e regulamentos : 

I. Arrolar os que têem direito a ser sustentados pela be- 
neficepcia publica; 

11. Promover e solicitar os soccoms de que carecerem; 
111. Fi'iacalisar a crea* dos expostos, informando a au- 

ctoridade competente dos abusos que notar; 
E em geral praticar todos os aetos de beneficencia e de 

piedade que Ihe forem incumbidos por lei ou pormrdem 
das auctoridadea superiores. 

Artigo 94.0 
É da obrigaçao da junta de parochia : 
I. Iaventariar todos os bens e rendimentos perten~entes 

4 parochia, e S fabrica da igreja quando a junta for fabri- 
queira ; 

11. Inventariar separadamente os paramentos, vasos sa- 
grados, alfaias, e quaesquer utensilios pertencentes h hbriea 
da igreja. 

8 1.O Nos inventarios se fará rnengo das escriphiras, 
aentenps, titulos ou quaesquer docnmentos que digam res- 
peito aos objectos inventariados. 

2," Os inventarios serão escriptos em livro especial. 
8 3." Os inventarios ser30 revistos e conferidos logo de- 

pois de instailada a nova junta, e das aIterqões que n'el- 
les se notarem se lavrar8 auto no livro. 

9 4.O O regedor de parochia assiste B feitura e 8 revi- 
820 dos inventarios. 

5 . O  Tanto os iaventarios como o auto da revisa0 ser80 
assignados pelos vogaes da junta, pelo regedor, pelo the- 
soureiro e pelo eserivb. 

$ 6." Uma copia authentica de ambos os inventarios e 
do auto da revisão ser8 enviada ao governador civil por 
via do administrador do concelho. 



Artigo 95.9 

A junta de parochia B obrigada a satisfazer a qualquer 
reqnisigo que lhe fizerem as auctoridadcs administrativas 
sebre 4 a c t . w  de compstencia das me~mas anctoridadea. 

Artigo 96.0 
A janta de parochia, delibem: 
I. Sobre eqrestims e suas garantias; 
11. Sobre contratos para obras do interesse da paro- 

chia ; 
XII. Sobse s quisi$io, aliena@ e troca das proprie- 

h l e s  da prochia ; 
IV. Sobre a aceitago de doaei5es feitas d paroehia; 
O. Sobre a conveniencia de intentar ou de defender al- 

gum pleito para interesse da parochia; 
VI. Sabre a coriveniencia de ser declarada de utilidade 

pbIica a expropl-ia@o de predios necesserios para o ser- 
vipo da parochia; 

VII. Sobre o iaapimento de eontribuigões parochiaes. 

Artigo 9?-0 
As deliberações da junta, mencionadas no artigo antece- 

dente, são approvadas pelo ionselho de districto. 
5 unico. Não carecem de auctorisago os pleitos neceasa- 

rios para a cobrança e arrecadaGo dos rendimentos e im- 
postos mencionados no orpmmilto da junta. 

Artigo 98.0 
As deliiwrqtes a que se referem os dois artigos ante- 

cedentes, que dependem da appro-ova$o do conselho de dis- 
tricto, tomam-se execiitarias se, passados trinta dias de- 
pois da sua mep@ no governo c~vil, n8o forem revoga- 
d s  ou alteradas. 

8 1 . O  O governadw civil, em conselho de districto, pbde 
pmogar por mais trinta dias o praso. 

Q 2 . O  Qnando as referidas deliberapõea ego devolvidas 6 
junta para nova i n f m a ~ ã o ,  o praso marcado n'este artigo 
interrompe-se at6 que eUas tornem a ser recebidas no go- 
verno civil. 

Artigo 99.. 
As pessoas que se julgarem aggravadas nos seus direi- 

tos por algnme aeliberag80 da junta, podem recorrer para 
os hibunaes do contencioso administrativo. 

uaico. O w ~ m o  recrirso compete ao administrador do 
concelho, nos casos de offensa de lei. 

Artigo 100.0 
Das deliberag8es da junta de parochia, que offmderem 

interesses geraes ou particulares, poder-se-ha reclamar para 
s auctoridade a quem competir a tuteIa ou a superinten- 
dencia d~ acto. 

CAPITULO 111 

Receita e despeza 

Artigo 101.0 
As receitas da parochia são ordinariss on extraordinarias. 

Artigo 102.0 
As reaeitss ordinarias compõem-se : 
I. Do rendimento elos bens proprim da parochia, que 

n%o ato do logradouro commuro doe vizinhos d'ella; 
JI. Do rendimento dos bens quo est% applicados para a 

fabrica ; 
ILI. Do producto dos direitos que a fabrica por iei ou 

estylo for anctorisada a leva-r nos baptismos, cabsramtiatos e 
obitos ; 
IV. Do producto das multas impostas por lei oin postara 

a beneficio da parochia; 
V. Do rendimento dos cdleirog communs a cargo da pa- 

rochia ; 
VI. Do producto das contribuiq7ies parmiiaes ; 
E em geral do producto de toda a remita permanente 

que a junta esteja auctorisada a receber em virtude de 
algama disposi@% Iegal. 

Artigo 103.0 
As receitas extraordi-narias comp0em-se : 
I. Do producto da alienaçSio de bens parochiaes; 
IT.. Do producto de doagiies entre vivos e pm aíwte; 
DI. Do prsdwto de emprestinios; 
ZV. Do producto de qualquer outra receita aocidental. 

Artigo 104.0 
As contribui@es parochiaes consistem em uma pereen- 

sobre as contribaiçi5eã geraes - predial, pessod e 
;apiruei. 

9 1.' A quota, Iailpada sobre os rendimento8 4s- 
8.Ignma d'e~tas contribuiqões, ser8 proporcionada A * srijeitoa. 

9 2." & irmandades e confrarias, qtte a80 d ~ ~ m  m- 



jeitas a algumas das contribnigões de que trata este artigo, 
s e r b  coliectadas na proporfio dos treus rendimentos. 

Artigo 105.8 
E applimvel h contribuip3es psrochises o disposto no 

artigo 140." com relação As contribniçâes rnunicipaee. 

Artigo 106.0 
Se a junta, no praso marcado pelo coneelho de distri- 

cto, recusar votar a receita necessarie para as despezas obri- 
gatorias, o conselho de districto votar& as contribuiçi3es in- 
diapensaveia, na conformidade das disposigões d'este codigo. 

8 unico. Esta deliberago do conselho de districto ca- 
rece em todos os casos de codirma@o do governo. 

Artigo 107.0 
Aa deepezas parochiaes &o obrigatorias ou facultativas. 
S k  obrigatorias : 
I. As despezas da conservagão e reparo da igreja paro- 

chia1 e suas dependencias ; 
11. As despezas do culto em paramentos, wsos sagra- 

dog, alfaias e guisarnentos; 
III. Os vencimentos do escrivão e do thesonreiro da pa- 

rochia, e do escrivão do regedor; 
3;V. As despezas da secretaria da junta; 
V. As despezas com a cobrança dos rendimentos pmo- 

chiaes ; 
VI. Os impostos rt que estiverem sujeitas as proprieda- 

des e rendimentos parochiae~; 
VII. O pagamento das dividas exigiveis; 
VUI. O cumprimento dos legados e mais encargos a que 

estiverem sujeitas as propriedades e rendimentcs que as jun- 
b s  administram ; 
IX. As despem feitas com os litigios em que a junta 

for  arte i x I 

X. As despezas com s canstruc@o e conserva90 doa ce- 
miterios a cargo da parochia; 

XI. As despezas com o registo parochial; 
E em geral todas as outras despeaas que estiverem a 

eargo da junta. de parochia por disposiç%o das leis, ou dos 
regylamentos. 

Artigo 108.0 
Todas as outras despe& de servip e nudade  da pa- 

rochia são facd ta t i~a~ .  

CAPITULO IV 

Artigo 1109.0 
O oqamento parochial é proposto pelo presidente da jm- 

b, e discutido e appruvado por elIa, mas não produz effei- 
tos legaea sem a approvaplo do coneelho de districto nos 
termos d'este codigo. 

Artigo 110.0 
A junta dB annnalmente contas ao administrador do con- 

celho, com recurso para o conselho de di~tricto. 

Artigo 111.* 
O orpmento parochial divide-se em duas secg8es - re- 

ceita e deepeza. 
Artigo 112; 

SEo applicaveís A gerencia da jynta de psrochia a8 dia- 
poai~ões relativas aos orprnentos e contas da carnara nia- 
picipal. 

TITULO 111 

Das camaraéi munioipaes 

Wpodçòes especiaes sobre a o r ~ ~  e reaniks 

Artigo 113.0 
E m  cada concelho ha u m  carnara manicipd, que B com- 

posta de sete vereadores. 
§ mico. A carnara de Lisboa Q composta de treze verea- 

dores e a do Porto de onze. 

Artigo 114.8 
A camara municipal, logoque entra em exercicio, elege, 

em escrutinio secreto, á pluralidade absoluta de votos, o seu 
presidente e vice-presidente. 

§ nnico. Na falta ou impedimento do presidente e do 
15ee presidenk, tomar& a preaidencia o mais velho dos ve- 
madores presentes. 

Artigo 115.9 
camarag munici~aes devem ter, pelo menos, uma ses- 

em @da eemana. 
9 dto. &em das sessi3es ardinaria%, c ~ m ~ r t d  0 pre- 

3 



sidente a camara para aes& extraordinaris todm as vezes 
que o interesse do municipio o exigir, ou lhe for requisita- 
do por tres uereadores ou pela auctoridade administrativa. 

Arügo 116.0 
O &ministrador do concelho tem entrada e voto consul- 

tivo em todas as sessões da caniara, e toma asaento ao lado 
esquerdo do presidente. 

unioo. Nos conceIhm de Lisboa e Porto exerce esta 
attribaigb o administrador do bairro ~ n d e  estiver situada 
a caea da verq&, ou aqude que pelo governador civil 
for designado. 

CAPITULO II 

Artigo 117.0 
A camara municipal pertence : 
I. Regular o modo da administraçiia dos propgos e ren- 

das municipaes ; 
11. Regular o modo da administragaSb de todos os esta- 

belecimentos municipaes, que s lo  mantidos com os fuodos 
do concelho e destinados para uso dos moradores d'elle; 
III. Regular o modo da f d @ o  dos bens, pastos e quaes- 

quer fructoa do logradouro commum dos moradores do con- 
celho ; 

IV. Estabelecer as taxas pelo aluguer de terrenos mu- 
nicipaes para feiras, e para quaesquer outros estabeleci- 
mentos temporarios; ou pela occupapão temporaria de ter- 
renos de logradouro publico. 

Artigo 118.0 ~ da obrigagPo da camara ter um livro de bmbs de 
todoe os seus bens, e uma descrípgão exacta de todos os 
terrenos baldios, arvoredos ou matas que forem do logra- 
doam comrnum dos vizinhos do concelho. 

Artigo 119.~ 
A camara maiiicipal faz posturas e regulamentos: 
I. Para regular a policia dos caee e das agua-a nZLo na- 

vegaveis nem fluctnaveis; das estradas, dos campoe, da 
caça e da pesca, nos termos estabelecidos no codigo civil 
e mais legials@o em vigor; 

I . .  Para regalar o regiimen e policia das a p s  com- 
m w ;  

m, Para regu1ar a policia dos vendilhBes e adellos, OU 
,%j, ambdante~ ou tenham logares fixos; 
w. Para regdar a limpeza das chaminds e fornos, e o 

m+ para a extinc@o dos imendios, e contra inunda- *; V. Para impedir a dioagago pelas ruas de animaes, que 
pas%m ser nocivos d saude publica ou 9. conserva@ e as- 
seio dag cal~adas; 

Vf. Para impedir que nas janelIas, telhados, varanda e 
-&antes se ~IIoquem objectos que ponham em risco a 
s e r m g a  dos cidadgos ; 

Ta. Para regular o prospecto e o plano de alinhamento 
edificios e praças dentro das povoapões ; 

"t?lI. Para ordenar a demoli@o do8 edíficios arroinados 
que pozerem em risco a seguranga dos individnos on das 
pmpriedsdeet, precedendo vistoria e as mais formalidades 
legaes, nos termos da legisla$io em vigor; 
E. Para prover L conserva$o e limpeza das ruas, pra- 

p7 caes, boqneirbes, canoe e despejos publioos; 
X. Para regular a policia das feiras e mercados. 
XI. Para regular a policia dos estrtbelecimentohi indu- 

bres, ineommodos e perigosos, que ngo estiverem regulados 
por disposigao geral ;- 

XII. Para regular o uso da pesca e da e*, e cobranp 
das respectivas taxas ; 

E em geral sobre quaesquer outros objectos de p&& 10- 
cal. 

Artigo I* 
As posturas manicípaa &o podem comminar pena, que 

exceda: 
I. Tres dias de priaão; 
n. 10#000 r6is de multa. 
5 1." No caso de reincidencia o tempo de prisão e o Ta- 

l~ da multa podem ser elevados ao dobro. 
$* 2.' As mnItas impostas por transpessb de paskrraa 

manicipaes serfo divididas em duas partes iguaes, nma 
accusador, outra para o cofre da camara. 

Artigo 121.0 
A wmma delibera, noa termos dss leis e regulamentos: 
f- Wre ernprestimos e suas garantias ; 

Sobre contratos de obras, servigos e fornecimentos 
de do concelho ; 

m- fblm construqgo e eonilerva@o das estradas mu- 
""?.8, n o ~  termos da Iegislago em vigor; 



IV. Sobre a construc@o e conservaqãa de pontes, fon- 
tes e aqueductos do concelho ; 

V. Sobre os projectos de abertura e alinhamento de ruas 
e pragas do concelho ; 

VI. Sobre quaesquer ontros projectos de construcgiies no- 
vas, reconstruc@o e demoligões por conta do concelho; 

VXi. Sobre a repara~ão e conservação de edificios mu- - ~ 

nicipaes ; 
VIII. Sobre a conveniencia de serem declaradas de nti- 

lidade publica as expropriações de predios particulares 
para obras municipaes em conformidade com as leis espe- 
ciaes ; 

IX. Sobre a aequisieo e alienaçso das propriedades do 
concelho e dos estabelecimentos muoicipaes, e sobre o des- 
tino e applicagiio d'estes bens ou do seu producto; 

X. Sobre a sceita$o de doapões feitas ao concelho ou aos 
estabelecimentos municipaes; 
XI. Sobre a conveniènciã de intentar ou de defender al- 

gum pleito ou de transigir sobre elie, para interesse do mu- 
dei pio; 

XII. Sobre a creação ou suppressZo de quaesquer esta- 
belecimentos manicipaes ; 

XILI. Sobre a creação, alterapzo, suppressão e retribui- 
@o de partidos para facultativos, boticarios, parteiras e ve- 
terinarios ; 

XIV. Sobre a creqzo ou suppressgo de escolas munici- 
paes e ordenados de professores ; 

XV. Sobre a crea~ão, suppressão . . .  e retribui950 de quaes- 
quer empregos a cargo do município; 

XVI. Sobre a aposentai$io dos empregados da sua se- 
cretaria ; 

XVII. Sobre o estabelecimento, dura@o, suppressEo ou 
mndaoça de feiras e mercados; 

XVlIí. Sobre a administração dos celleiros communs ; 
XIX. Sobre o lanpmento de contribulgi5es para ctccor- 

rer As suas despems; 
XX. Sobre os regulamentos para a cobran~a d'estas con- 

tribaições ; 
XXI. Sobre o lanpamento e cobranp de taxas policiaes 

pelas licenças da sua eompekncia; 
XXII. Sobre policia de aeguranp e de limpeza publica, 

servi90 sanitario, soccorros para a extincc;Bo dos incendios 
e cootrs inundaçGes, e demolição de edifiuios arruinados, 
OU que amea9am ruins, nos termos da legisIa@o em vi- 

Em geral a camara municipal delibera sobre todos os ob- 
jectos que lhe incumbem as leis e regulamentos. 

Artigo 122.0 
As posturas e regulamentos que a camsra é auctorisada a 

fazer pelos artigos 119.O e 120.0 não podem surtir effeito 
algum legal sem a approvaç#o do conselho de districto. 

Artigo 123.0 
Das deliberações da camara, icerea dos objectos de que 

trata o artigo 191.9 umas tornam-se desde logo exmuto- 
rias, outras não podem surtir effeito algum legal sem ap- 
provação superior. 

5 unico. As deliberat$es, que dependem de approvaç2io 
sEo as seguintes : 

I. As deliberagaea de que tratam os Q.~"  I e I1 care- 
sem da approvação do conselho de districto, quando o vdor 
do emprestitno ou do contrato n8o exceder 10:WW r&. 
Se o valor exceder esta quantia pertence a aua approvaGo 
ao governo; 

11. A deliberagão de que trata o n." III 8 sujeita com- 
missão de viação, nos termos das leis em vigor; 
UI. A deliberação de que trats o n." IX carece sempre 

da approvap30 do conselho de districto; 
IV. A deliberapão de qiie trats o n." X carece da sppro- 

va@o do consellio de districto, quando 4 aceita@io corres- 
ponderem encargos ; 

V. A deliberação para transigir sobre qnalquer pleito 
depende da approvação do conselho de districto; 

VI. As delrharat;ões de que tratam os n.08 XII, XIII, 
XIV, XV e XVI, carecem sempre da approva~âo do con- 
selho de districto; 

VII. A deliberago de que trata O n . O  XVZI carece da 
approvago da junta geral de districto em todos os casos, 
excepto no de mudança de local, sem altera90 do dia, den- 
tro da mesma povoapão; 

VIII. A deliberasão de que trata o n . O  XVIll de- 
pende da approvapãa, que exigirem os regulamentos em 
vipn r ; 

XX. As deliberasões de que tratam 08 n.""XI e XX 
carecem sempre da approvagão do conselho de districto. 

Artigo 124-0 
As deliberapões de que tratam os a.On 1 e XIX do ar- 

tigo 121." não podem eer tomadas sem s audiencia dos dois 



meiares 4 fregassía do eoncebq que 
p o d d  tedas ae observa@ e apresentar quaeaquer 
pmpostas, que d e ~ e m  acompanhar o processo, para aerern 
pwntes  a qnem tiver de anwrisar a deliberação. 

6 s&m. A falta de comparecimento doa contribuintes, a 
que se d k r e  e& artigo, 6 reuniao para que forem convo- 
cado~, nEio prejudica a delibem$h da oamara. 

Artigo 1 2 5 ~  
jbe ~elibertq8es, a que se referem os artigos 122.0 e-o 

eracb k artigo 123.5 6 applictavel o dispoato no s~t igo  98.0 

Artigo 126.O 
Incombe 4 amara : 
I. Desempenhar no serviço da administrapão geral e dis- 

trictal funcções especjaes qae as Ieia e regulamentos de- 
teminarem ; 
II. Exercer na administra@o dos expostos as funcp3ea 

qae lhe forem commettidaa pelos regulamentas da junta ge- 
ral do districto. 

Artigo 127.O 
A camrira compete nomear, por meio de concurso, os*&- 

dbtivos, bo!icm'os, parteiras e veterinarios de partido. 
$ 1.' Os serverituarios dos partidos municipaes n3v 830 

empregados do concelho; os seus serv ip  esta0 sujeitos èi8 
leie que regem os eontratoci. 

9 2.O Todas as questoes sobre o cumprimento, interpre- 
ta*, s l t eq%o ou resciao d'esks contratos, s"a da aompe- 
b c i a  do conselho de districto, com recursta para a supra- 
mo tribunal administrativo. 

Artigo 128.6 
E applicavel tis delibersfles 6s camara municipal o que 

Be acha disposto no0 artigos 9 9 . O  e 100.", com relago &s 
bel;benipõea ds junta de paroehia. 

Artigo 129.O 
A emmg3.0 das deliberafaes da carnam compete ao boeu 

presidente, mtn prejuizo da responsabilidade solidaria da 
meama Camsra. 

Artigo 130.0 
O presidente da carnerra é especíaimente encarregado, 

nos termoe do artigo antecedente: 
I. Da pnblica@o dgri poaturas e regulamentos munici- 

p e a ,  e de qnaespãer outras resolufles e avisos; 

a. Da policia municipal na conformidade dae leis, re- 
&*mentos e posturas; m. De proposta do orpmenb mmicipal; 
IV. D o  ordenamento das despezas na conformidade do 

orpmento ; 
V. Da inspec@o sobre s contabilidade municipal; 
VI. Da conservap8o e administra90 das propriedades 

do concelho; 
VII. Da direc~ão das obras mnnicipaes, excepto na parte 

mhnica ; 
VIII. De effectuar todos os actos de acquisíçiio, aliena- 

@o, transae@o, arrendamento, arremata@Ó e similhanterr, 
para os quaes se ache devidamente auctorisado pela cama- 
ra, e de assignai- as competentes meripturag e obrigap6eer; 
IX. De representar o concelho cm jiiizo, ou seja como 

s t o r  ou como rdu, e de nomear os advogados e proen- 
radores forensee, suando a oamarsi os n%o tenha e m  

. A  

Mdo ; 
X. Da inepeqão de todos oa estabelecimentos mnaici- 

p-; 
X I .  De eorresiíonder-se com a6 mctoridades a quem a 

amara deve dirigir-se, e de regular oa trabalhos dasecm- 
taria ; 
XU. De vigiar no modo por qrxe os diversos emprega- 

40s rnunicipaee desempenham as íiuss obrigagòes; 
XIII. DS todo o expediente necesrserio para a reguIari- 

dsila dos trabalhos da camara municipal, e para a execu- 
$0 das resolupaes legaes da mesma cama=, 4 qual deve 
dar conta dos actos da sua gerencia* 

Artigo 131n0 
A camara póde representar eobre quaeequer negocios de 

intere~ee publico i junta geral do dietricto, ao governa.dm 
civil, ao governo e da cílrtes. 

8 unico. As representagões devem ser aasignadas pela 
camsra, e dirigidas por iutermedio do governador civil. 

Artigo 132.0 
A camrtra dar& a aaa opinigo em tcidoe oe casos em que 

pelas auctoridades superiores for consnltsda, 

Artigo 133.0 
A camara deve prestar ao administrador do concelh~ to- 

dos os esclarecimentos e infomaç&s que elle lhe requisitar 
sobre qnaesquer ramos do servigo municipal. 



D a  receita municipai 

Artigo 134.0 
Ae receitas da camara municipal sEio osdinarias ou ex- 

traordinarias. 
Arkigo 135,s 

Constituem a9 receitas ordinarias : 
I. Os rendimentos dos bens proprios municipaes; 
II. Oa juros de credito8 e de fundos coneolidadoe per- 

&mentes ao mnnicipio; 
111. Oa dividendos de acções on de obrigapões de que 

o mnnicipio for possuidor; 
IV. O proilnoto ou rendimento de estabdecirnentoe mu- 

nici paes ; 
V. As contribui~8es municipaes; 
VI. O prodncb de multas e de quaesqaer condemnqõea 

que revertam em proveito do municipio ; 
VII. As taxas pelas licenças que a camara conceder; 
VUZ. AB taxas pelo enterrsmento nos csmitsrioe muni- 

cipaes, e o preço da concessão de terrenos para eepdturas 
nos mesmos eemiterios ; 
E. O producto do aluguer dos terrenos do uso publioo 

municipal para estabelecimentos temporarios de commercio, 
ou para quaesquer outros ; 

X. O rendimento das taxas estabelecidas pda aferi@o 
dos pesos e medidas; 

XI. Quaesqner ontroa renilimento~i applicados em bene- 
ficio dos mnnicipios. 

M g o  136.0 
Conetituem as remitas extraordinarias : 
I. As doeçiies entre vivos e por morte; 
Ii. O8 emprestimvs; 
III. A alienmo de bens; 
IV. O prodncto de qualquer ontra receita aceidental. 

Artigo 137.0 
As contribnims munidpaes podem ser dimectas e in&- 

mtaer. 
Artigo 138.0 

Ae contribuifles maaicipaes directas podem ser lança- 

das em dinheiro de contado, em serviço das pwsoss ou doe 
bens dos habitantes a proprietarios do municipio, oa em 
todas estas especies. 

Artigo 139.0 
A contribuiç.30 municipal directa de repartigo coneiatirA 

n'uma percentagem addicional As contribuigões geraes do 
estado,*pmdiaI, industrial e pessoal. 

unico. A quota lançada sobre os rendimentos ieentor 
de alguma drestas contribiii~iies ser6 proporcionada quota 
dos que lhes estgo sujeitos. 

Os proprietarios não residentes no concelho sbrnsnte pa- 
garão da contribuiç30, de que trata o artigo antecedente, 
ametada da quantia que haveriam de pagar se fosaem re- 
sidentes no concelho. 

9 unico. Fica em vigor o digpo&o na lei de 22 de junho 
de 1863. 

Artigo 141.. 
O rol da contnbui$io municipal de repartieo, depois de 

ztpprovado pela carnara, ser8 publicado por editam, e esta- 
r& patente por quinze dias na casa da camara a todos ou 
mntribuintee. 

8 unico. Nos oito dias immediatos a camara julga as re- 
clamapões que se apresentaram, com recurso pare o coo se^ 

lho de districto e para o supremo tribunal administrativo. 

Artigo 142.0 
O imposto de trabalho ser8 langado e cobrado aos ter- 

mos da lei de 6 de junho de 1864. 

Artigo 143.0 
Podem as camaras municipaes estabelecer uma taxa 80- 

bre o direito de capa, que ser8 cobrada na occasi30 da 
concessão annual de l icenp para capr, em conformidade 
do disposto no artigo 394." do codigo c i d .  

Artigo 144.0 
Podem igualmente laopr uma taxa sobre a indastria da 

pesca, cujos regulamentos incumbem As camaras munici- 
paea nos termoe do codigo civil, a, qual seri cobrada na 
occasi30 da concess%o de licenpa annual. 

Artigo 145.0 
Podem tsimbem a3 municipalidades lanpar impostos so- 

bre a s ,  e sobre quaesquer animaes de servip, que não 



se ~ h i b ~ e m  tributados no lanpmento dari contribni+s ge- 
raes do estado, ou que por lei &o forem expre~eamente 
isentos de imposto. 

Artigo 146." 
Afi contribnições municipaes indirectas podem ser lança- 

das sdore todos os objeotos destinados para consumo do con- 
=lho. 
5 1.O Para os effeitos d'este artigo 06 se consideram des- 

tinados ao consumo os objectos exnostos venda. 
- 5 2 . O  Os objectos que Provbm da propria prodnc@o da 
consumidor não são sujeitos a esta contribuipão. 
5 3.O O imposto recae sobre o facto da exporiipão á ven- 

da para consumo, ou esta se faça por grosso ou a retalho; 
B por&m restituido o imposto no caso de exportago do ge- 
nero tributado. 

§ 4.' O governo fica com anctorisagEo permanente pars 
declarar os objectos que não devem ser sujeitos a este im- 
POE~O,  e para fixar o maximo d~ contribiii@o que p6de re- 
caír sobre os tributados. 

Artigo 147.0 
Os concelhos de Lisboa, Porto e Gaia, relativamente a 

impoatos mnnicipaes de consumo, continuar50 a ser regidos 
por leis espeeiaes. 

Artigo 148.0 
Bobre o facto do transito, importa$o ou exportapgo dos 

objectos, não p6de recsír imposto municipal. 

Artig.o 149.0 
Os rendimentos e contribuições municipaes, 9, excepgão 

d'aquelles para os queiea as leis e os regulamentos tiverem 
prescripto um modo especial de arrecadapão, serão arrem- 
dados da mesma f6rrnz. e com as mecrnas formalidades pre- 
acriptas para a arrecadação dos rendimentos e contribinigões 
do estado. 

9 nnico. AB camaras municipaes gosam dos privilegias 
que pelos artigos 885.O e 887.O do oodigo civil pertencem 
A fazenda publica, mas sem prejuizo d'ests. 

Da despeza municipa 

Artigo 150.0 
As despeaas da eamara m~nicipai eb obrigatorias ou fa- 

cultativas. S lo  obrigatarias sta seguintes: 
I, As despeza~ com os p a p s  do COncelh0, prieâes, t i -  

bmaes, conservatoria, reparti* de fazenda, e qnaeriquer 
outras repartiçi3es publicas do concelho, incluindo a mobi- 
lia para as mesmas repartipões ; 
11. Os ordenados e vencimentos dos empregados e em 

geral as Qspezas com o. servigo municipal; 
ID. A assignatura da folha official do governo ; 
TV. A despem do recenseamento da populapb; 
V. A despeza dos registrcs que estiverem a cargo do 

municipio ; 
VI. A despeza da policia e segurança publica; 
VII. A retribuipgo dos partidos municipaes e dos func- 

cionarios e empregados administrativos, e o pagamento da8 
despezas do servi90 administrativo; 

VDf. As despezas com a instrucgo primaria conforme 
for determinado na respectiva Iegisla$o, com os hospicios 
de creansas abandonadas e com quaesques outros estabele- 
cimentos de beneficencia s cargo do municipio, nos termos 
do codigo civil; 

IX. A aposentqão dos empregados da secretaria da ca- 
rnara, noa termos d'este codigo; 

X. As de repara~%o e conserv@o de propriedades mu- 
nicipaes ; 

XI. As do alinhamento das ruas e prapas; 
XII. A ilIumInag50 da capital do concelho, quando essa 

despeza tiver figurado, durante tres annos successivos, em 
orgamentos legalmente approvados ; 

XIII. As do servipo de extinc~ão de incendios ; 
XIV. As de construcpão, conservapso e reparago das 

estradas municipaes ; 
XV. Aã despeaas com livroe, papel, urnas, cofres, e 

com quaesquer outros objectos rejativoa ao expediente do 
recenseamento e ao das eleigões; 

XVI. As despesas com os livics e expediente do regirstro 
civil ; 

XVII. O pagamento das dividas exigiveis; 
XVIII. As despezas de constrncgEo e conservayão doe 

cemiterios ; 
XIX. A quota que for arbitrada pela junta geral pars 

as despezas do districto ; 
XX. Os impostos a que estiverem sujeitas aa proprieda- 

des e rendimentos mnnicipaes; 
XXI. As despezas com os litigios em que a amara de- 

vidamente fignrar ; 
XXII. As despezas e encargos com os diversas estsbe- 

lscimentoa administrados pela camara e s, cargo d'da; 
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XKül. As deepezas que resultarem de contratos devi- 

damente auctorísados ; 
XXIV. As despezas com a aposentadoria e residencia 

dos juizes, agentes do ministerio publico e officiaes de jus- 
tiga que os acompanharem por occasião de qualquer d~li- 
genria de servigo publico; 
XXV. As despezas do custearnento e expediente da 

administragão do concelho, quando os seus emolurnencos 
não forem suEcientes; 

E em geral todas as outras despezas que estiverem a 
cargo da camara, por disposi@ on anctorisa$io de lei. 

Artigo 151: 
Todas as outras desp~zas de serviço e utilidade do con- 

celho, alem das mencionadas no artigo precedente, são fa- 
aultativas. 

s~cçÃo m 
Do orçamento municipal 

A ~ g o  1520 
O orçamento municipd seri organieado por anos ei& 

Arfigo 153.0 
O servipo financeiro dos municipios executa-se em peria- 

dos de gerencia e de exercicio. 
5 1 .O A gerencia, abrange os actos financeiros realisados 

durante um anno. 
5 2 . O  O exercicio abrange o periodo de mais ires me- 

zes, alem do anno de gereacia. 
3 3." Findo o exercicio, caducam todas afi auctorisaqões 

dos reepectivos or~amentos; e ficam sem vigor as ordena 
de pagamento passadas, e não pagas. 

Artigo 154.0 
O orymento municipal 6 ordinario e supplementar. 

Artigo 1.551,~ 
O orgamento ordinario 8 destinado a obter auctoriea9Eo 

para a cobrarip e rrpplicsção, durante um snno civil, de 
todos os rendimentos do concelho. 

Artigo 156.O 
O myameato eapplementar d destinado : 
I. ereaç%o de receita, quando a votada no oryameaito 

ordinario nlo for safiiciente para occorrer tis despesas au- 
ctorisadas ; 

11. A occorrer a despeaafi urgentes que nEOo tenham sido 
oontempladas no oqamento ordinario ; 

111. A alterar a appiicagEo da receita votada no orça- 
mento ordinario. 

Artigo 157.0 
O orgamento municipal, quer seja ordinario, quer seja 

snpplementar, n%o p6de ser organisado de modo que a des- 
pena exceda a receita. 

Artigo 158.0 
O orpmento ordinario ser8 proposto 4 camara municipal 

pelo presidente at8 o dia 1 d t outubro de cada annn, dis- 
cutido e approvado no praso de um mez, exposto durante 
dez dias As reclama~ões dos interessados, e no praso dos 
oito dias seguintes remettido ao governador civil com as 
recIama98eies que se apresentarem. 

Artigo 159.. 
8 orçamento ser& publicadp pela imprensa noa conte- 

lhos que tiverem de receita mais de lCi:000~000 r&, e 
nos outros concelhos quando a camara votar no orçsmento 
rt despeza da impress30. 

Artigo 160.0 
O or~arnento municipal 8 submettido 8approvapão do con- 

selho de districto. 
1 .O  São applicaveis aos orgarnento~c manicipaea as dis- 

posipges do artigo 98.0 
5 2." Os orçamentos que exoederem 10:0004000 r&, 

computados pela, media da receita effectiw dos uttimos tres 
amos, carecem da approvagão do governo. 

O governo e o conselho de districto podem rejeitar ou 
reduGr as despezas propostas no orçamento, mas não po- 
dem introduzir novas verbas de despeza, ou angmentar as 
que forem propostas, sengo quando essas verbas forem obri- 
gatorias. 

Artigo 162: 
Quando, em virtude do artigo antecedente, o orpamento 

munici~al for alterado. e a sua receita não for suficiente 
para iatisfazer todas ás despezas obrigatorias, ou qilando 
se rejeitarem algumas das contribui$5es propostas, o orça- 
mento será devolvido á camara para que vote a remita ne- 
cessaria. 

Artigo 163.0 
k applicavel ti camara municipal a disposi$o do artigo 



106.0 d'este codigo, para o caso de recusa em votar a re- 
ceita necessarirt para despezas obrigatorias. 

Artigo 164.0 
Quando por qualquer motivo o orgarnento municipal não 

tiver sido approvado antes de começar o exeroicio do anno 
respectivo, continuar& em vigor o orçamento anterior, mas 
a6mente quanto A receita e q~an to  ás despezas ordinarias 
e obrigatcriae, 

mcgão Iv 

Do contabilidade municipal 

Artigo 165.0 
Nenhum pagamento de despezss municipaes pdde effe- 

ctur-se senEio em virtude de auetorisaç30 concedida em or- 
çamento ordinario ou supplernentar. 

Artigo 166.0 
O presidente da aamara ordena todos os pagamentos. Os 

mandados serfo subscriptos pelo escrivão da amara, e de- 
verão especMcar : 

I. O exercicio a que pertenee s despeza a pagar; 
II. A verba do respectivo orçamento que a auctoriss. 

Artigo 167.0 
Recusando o presidente da camara ordenar o pagamento 

de despems regularmente auctorisadas e liquidadas, o go- 
vemdor civil, em conselho ds districto, tem o direito de o 
ordenar. 

nnicu. O alvará do governador civil terh os mesmos 
eeeitos que teria o mandado do presidente, e o thesoureiro 
do e c m ~ k o  B óbngado a satisfazdo, sob pena de proce- 
dignemta por dembediencia. 

Artigo 16&* 
O presidente da umara não deve, sob sua responsabi. 

lidade, ordenar o pagamento de nenhuma deiipeza sem que 
lhe aejam presentes os docurnenbs que a comprovem. 

Artigo 169.0 
Dentro do praso de sessenta dias, depois de findo o exer- 

e i & o , . a p e n b d  o presidente B camara a conta do mesmo 
exercicio, descrevendo em columnéae separadas a receita co- 
brada e a despeza feita, com a, mesma numeraçgo e dize- 
res qBe cada verba tiver M orçamento. 

A conta deve especificar, pelo que diz respeito A receita : 
I. A natureza dos rendimentos ; 
II. A importancia em que foram calculados; 
m. A somma cobrada durante o respectivo anns; 
IV. A somma não cobrada que passa para o orçamento 
anno seguinte. 

E pelo que diz respeito á despeza: 
I. A natureza das despezias ; 
II. A importancia das verbas auctorisadas; 
EI. A imporsaneia dos pagamentos ordenados e pagos 

durante o exercicio; 
TV. As sommas em divida: - .  

I 

V. As sobras que devem passar para o o r p ~ e n t o  se- 
pinte.  

Artigo 171.0 
A conta mencionada nos &is artigos antecedentee deve 

ser acompanhada. dos documentos e expliea~Ties neceaaarias. 

Artigo 172.0 - 

A camara delibera sobre si conta apresentada pelo pre~i- 
dente, e orgânisa a da gerencia municipal durante o exer- 
cicio. 
5 1." O presidente ser8 substituido, nos termos do § uni- 

co do artigo 114.O, nas sessões em que der contas da sua 
gerencia. 

$ 2 . O  O presidente póde assistir ás diba sessões, para 
prestar esclarecimentos, mas *o estar8 presente no acto 
da vatapão. 

Artigo 113.0 
A conta da camara, organisads tambem nos termos do 

artigo 170.", ser8 apresentada no governo eivil do &&ri- 
cto dentro do praso de tres mezes depois de findo o exe-  
cicio. 

3 unico. Estaa contas serão julgadas pelo conselho de 
districto ou pelo tribunal de cantas, conforme a hgisla~ão 
em vigor. 

Artigo 174.0 
As contas municipaes estarão patentes durante dez dias 

na casa da camara ás pessoas que qnizerem examina-las, 
o que a presidente farfc constar por meio de editaes; e se- 
r20 pnblicadaa pela imprensa nos concelhos que tiverem 
de receita mais de 10:000&000 réis, e nos outros conce- 
lhos quando a camara votar no orçamento a despeea da 
+rei&. 
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Artigo u5.m 
Todos os moradores do concelho Go  partee legitime3 

para fazer r eo l sma~es  9, auctoridade competente a res- 
peito das contas mwucipaes. 

Artigo 176.0 
Todos os vereadore~, pelo facto do juramento e posse, 

assumem a responsabilidade ~olidaria peIa gerencia dos di- 
nheiros e fazendo do municipio. 

unico. Os vereadores que na0 tomarem parte, nos ter- 
mos d'este codigo, nas deliberações ou actos de que resul- 
tar a responsabilidade imposta no julgamento das contas, 
ou que, tendo tomado parte n'ellas, se rmssignarem venci- 
dos, ou protestarem em acto continuo mntrs as mesmas 
delibera98es, eerão proporcionalmente relevados da respon- 
mbilidsde solidaria imposta 9; camwa. 

Artigo 177.0 
Tanto a camara como o ministerio publico são compe- 

tentes para intentarem, como partes principaes, as acgea 
necessarias, a .fim de fazer entrar no coke do rnunioipio aa 
quantias em que forem condemnidos os vereadores. 

Dos empregados da oamara 

Eacrivao da camara e empregados da aecrstaría 

Artigo 173.0 
A camws municipal tem um escrivb, ao qnal incum- 

be : 
I. Assistir ás sessTies da camara, lavrar as actas e fazer 

to40 o serviso de expediente que lhe for ordenado; 
11. Subscrever todos os actos officiaes da camara; 
lu. Exercer as funqões de tabellilo em todos os actoei 

e contratos em que a camara for outorgante; 
IY. Conservar sob a sua guarda e responsabilidade, nos 

paços do concelho, o archivo da camara ; 
V. Responder pela boa ordem e regularidade das traba- 

boa da secretaria; 
E em gemi incumbe ao escrivao da camara exercer as 

maia funcfõea de que for encarregado pela camara OU pelo 
-dente. 

Artip;o 179.0 
O escrivão Q nomeado pela camara, precedendo concurso 

feito na conformidade do respectivo regulamento. 

Artigo 180.0 
O offieio de escrivão da camara é de serventia vitafieia. 
5 1." A nomea@o do escrivCio da camara precisa de con- 

f i rma$~ do governo. 
5 2." O escrivão da camara s6 póde ser demittido pelo 

governa, sob proposta da camara, e eendo previamente ou- 
vido. 

8 3: O escrivão da camara só póde ser suspenso pelo go- 
vernador civil. 

Artigo 1 8 X . O  
O escrivão da camara é substituido nos seus impedimen- 

tos temporarios pela pessoa que a crtníara nomear. 
8 unico. Esta nomeaçCio carece de confirmacão do gover- 

nador oivil, se O impedimento exceder a Brinta dias. 

Thesoureiro do concelho 

Artigo 182.° 
A camara tem um thesoureiro por eila nomeado, ao qual 

incumbe receber e arrecadar todos os rendimentos muni- 
cipaes, e pagar todas as despezas devidamente ordenadas. 

Artigo 183 a 

O thesoureiro é obrigado a prestar A &mare uma íianga 
proporcionada 9, receita que annualmenfe arrecadar. 

3 unico. A camara regula o valor da franca. 
Artigu 184.a 

O thesoureiro dará annualmeote A camara conms da 
sua gerencia, e apresentar-lhe+ha mensalmente um balanço 
do estado da cofre, cujo resultado se mencionar4 na respe- 
ctiva acta. 

Artigo 185.' - 
A camara, com approvago do conselho de districto, fixa 

ao thesoureiro do concelho os vencimentos a que tem direito. 
5 unico. Estes vencimentos 1150 poderão nunca exceder 

a 2 por cento da receita total do concelho. 

Artigo 1P6.0 
Os vereadores .;>o solidariamente responsaveis para com 

a fazenda municipal pelos alcances do thesoureiro. 
4 



Dos outros srnpregados da camara 

Artigo 187.O 
Alem dos empregados mencionados n'este capitulo, a ea- 

mara tem os mais empregados que forem necsssarios pare 
o aer+o do concelho, nos termos das leis e regulamentos. 

Disposições geraes 

Artigo 188.0 
O quadro dos empregados da camara é proposto pela ca- 

mara e h a d o  pelo conselho de distrieto ou pelo governo, 
segundo depender d'este ou do conselho de distriito a ap- 
provago do orgamento. 

Artigo 189.0 
Os empregados da camara são por ella nomeados, sus- 

pensos e deniittido~. 
§ unico. Exceptua-se o eseriv?io, nos termos das dispo- 

rii~ijes especiaes consignadas n'este codigo. 

A.rkigo 190.0 
da competencia da camara a concessão de licenps aos 

seus empregados. 
Artigo 191.0 

P6de B camara aposentar os seus empregados, que ti- 
verem impossibilidade absoluta de continuar a servir, e 
que tiverem bom e effectivo servipo, com o ordenado por 
inteiro, com ametade, ou com um ter~o,  segundo tiverem 
trinta, vinte, ou quinze annos de serviço. 
5 unico. A aposent@o carece em todos os casos da a p  

provzigão do governo. 
Artigo 192.0 

SaOo applicaveis aos empregados da camam se dispasi- 
dos rrrtigol: 302." a 3 0 8 . O ,  e 310.O d'este codigo. 

TITULO IV 
Das .jantw geraes de distriato 

Dhpoiiçks especiaes sobre a organisagão e reuniòes 

Artigo 1930 
A junta geral de districto Q composta de procuradorea 

dos concelhos do districto, eleitos directamente nos termos 
d'esta codigo. 

5 unico. A junta geral do districto de Lisboa é composta 
de dezesete procuradores, e a do Porto de quinze. Nos ou- 
tros districtos do reino serA composta de treze. 

Artigo 19Lo 
O governado civil em conselho de districto designa o 

numero de procuradores, que devem ser eleitos por cada 
concelho ou concelhos na rasgo da sua popda@o. 

- 
O procurador ou o seu substituto, eleito por mais de um 

circulo, representar0 o da naturalidade; na falta d'esta cir- 
cumstancia o da reeidencia; no craso de ~esidencia em mais 
de um circulo, aqudle em que tiver obtido maior numero 
de votos; e em igualdade &e votos, aquelle que a sorte de- 
signar. 

Artigo 196.0 - 
A junta geral tem em cada anno uma sessão ordinaria, 

que dura quinze dias nteis e conseeutivoir, e pbde ser pro- 
rogada pelo governador civil at4 quinze dias. 

Artigo 197.0 
A junta geral reune-se na capital do distrkto, indepen- 

dentemente de convoca@io, no dia 1 de agosto de cada an- 
no, ou no immediato se aqueile for feriado. 

9 unico. O governo phde adiar a reuni30 da junta geral, 
quando circumetancias extraordinarias o e ~ j a m .  

Artigo 198.0 
A junta geral teri as sessões extraordinarias para que 

for convocada. 
1: A sessão, na fdta de designqão do praso que deve 

durar, julga-se terminada com a resolugo do objecto ex- 
pressamente declarado na convoca@o. 

5 2 . O  Quando seja necessario organisa~. orgamento sup- 
plementar do districto, pdde o governador civil convocar a 
jnnta para sessão extraordinaria. 

5 3 . O  Exceptuando o caso previsto no 5 antecedente a 
convocaç~o da junta para sessão extraordinnria ha de ser 
feita pelo governo. 

artigo 199.0 
As se8s8es da junta geral sEio abertas e encerradas pelo 

governador civil. 



Artigo 200.0 
A junta, na primeira reuni50 depois da sua eleição, con- 

stitue-se debaixo da presidencia do mais velho doa procu- 
radores presentes, que nomeia de entre eiles um secretario 
e doia escrutinadores; e em seguida elege, por escrutinio 
secreto e 5 pluralidade absoluta, de votos, os seus presiden- 
te, vice-presidente, secretario e vice-secretario. 

Artigo 201.0 
Da eleipão da mesa e da constituipão definitiva da jun- 

ta se lavrar8 acta, da o presidente eleito enviar8 co- 
pia ao governador civil. 

Artigo 20.2." 
Ea falta ou impedimento do presidente e do viee-presi- 

dente, tomar8 a presidencia o mais velho dos procuradores 
presentes. 

Artigo 203.0 
O expediente da junta esta, a cargo da secretaria do go- 

verno civil, a cuja guarda Q comxneettido o archivo da junta. 

Artigo 204.0 
A junta n8o se corresponde senIo com O governador ci- 

vil, de quem requisitará  todo^ os eeelarecimentos que eil- 
tender necessarios. 

5 unico. As representapEes e consultas da junta são re- 
mettidas ao seu destina por intermedio do governador civil. 

Artigo 205. o 

O governador civil póde assistir tls sess5ies da junta; ser8 
ouvido quando o pedir, e torna assento ao lado direito do 
presidente. 

Artigo 206.0 
O governador civil apresentar8 á junta, no primeiro dia 

da sua sessão annual, um relatorio sobre o estada da ad- 
ministração e da fazenda do districto, acompanhado de to- 
dos os documentos e informapões necessarias para as deli- 
beraç8es da junta. 

Artigo 207: 
O governador civil propõe á junta o que julgar conve- 

niente sobre os diversos objectos, que são das attribuipões 
d'ella. 

Artigo 208.0 
Quando os procuradores $ junta ae xrdo reunirem em ria- 

mero sulRiciente, ou quando se separarem sem terem tozna- 
do as delibera~8es necessarias sobre os objectos que Ihes são 

cozl?rnettidos, pertence ao conselho de districto prover no 
que for urgente. 

CAPITULO 11 

Artigo 209.0 
As attribujções da junta geral do districto s3o deliberati- 

vaa ou consultivas. 
Artigo 210.0 

São attribuigões deliberativas da junta ; 
I. Fazer a reparti~ão das contribuigões directas do esta- 

do pelos conceihos do districto, nas termos da fegis1ag"a em 
vigor; 
11. Exercer a respeito da v i ago  ~ubl ica  as attribuic$es 

conferidas pela legisla$io respectiva; 
III. Distribuir os cuntiogentee do recrutamento, nos ter- 

mos da lei; 
IV. Deliberar sobre a acqnisi#o, administrasão e alie- 

nagão dos bens districtaee; sobre a aceitago de doapaes 
feitas ao districto; sobre a constracç20, reparag3o ou reedi- 
ficação de edificios districtaes, e sobre quaesquer obras de 
interesse do districto ; 

V. Vctar o orpamento annual da receita e dkspeza pri- 
vativa do districto, sobre proposta do governador civil; 

VI. Resolver sobre os pleitos que o districto deva inten- 
tar ou defender, e transigir sobre elles; 

VII. Auctorisar o governador civil a celebrar os actos 
o11 contratos relativos & administrag5o do districto; 

VIII. Deliberar sobre o levantamento de emprestimos 
districtaes ; 

IX. Votar as quotas com que 0.8 conceIhoa devem contri- 
buir para as iiespezas do districto; 

X. Deliberar  obre a administrapão dos expostos e sobre 
a crea~Tio de menores abandoaados e desvalidos, fazendo 
para esse fim ns regulamentos que julgar convenientes; 

XI. Deliberar sobre a creação de quaesquer estabeleci- 
mentos de utilidade do disti-icto, cilsteados sómente a ex- 
peneas d'elle ; 

XII. Besdver sobre as delrberac$es municipaes para es- 
tabelecimento, duraçgo, suppreçsâo ou mudenp de feiras e 
mercados, nos termcs do 3." XVZI do artigo í21.0 d'este 
todigo ; 

XIII. Exercer quaesquer outras attribuiç8es, que por 
eis especiaes ou regulamentos lhe forem dadas. 



Artigo 211.0 
E m  cmo urgente, e nzo estando reunida a junta, a attri- 

buipão, de que trata o n.' VI da artigo antecedente, é do 
governador civil, ouvido o conselho de districto, que do uso 
d'ella dar& conta It junta na ma primeira reuni0o; mas a 
transaqão em caso nenhum terá logar sem a approvacão 
do governo. 

$ unico. A atJtribui@o de que trata o na0 VIII carece 
tambem da approva90 do governo, q u a ~ d o  o valor do em- 
prestimo exceder a 10.000&00 réis. 

Artigo 212.0 
A exeeaçto de todas as delibera@s da junta pertence 

ao governador civil. 
Artigo 213.0 

SPOo attribuiqões cona~i t iv~s  da junta : 
I. Fazer a proposta dos vogass do conselho de dis- 

tricto ; 
11. Informar sobre quaesquer alterag6es na circumscri- 

pg3.0 e divisão tm-iterid ; 
m. Formar traennalrnente um relaterio do que houver de- 

liberado, e ama cisnsulta geral sob= as necessidades do ais- 
tricto, melhoramentos de que 8 susceptivel, e meios de os 
consegtiir. 

Artigo 214.0 
'Em geral a junta delibera e consulta sobre todos os ob- 

jectos que as leis e os regulamentos, e as auctoridades EU- 
priores lhe inoumbirem. 

CAPITULO 111 

Da fazenda districtal 

Da receita districtal 

Artigo 215.0 
As receitas districtaes são ordinarias ou extraordinarias. 

Constittiem ss receitas ordinarias : 
I. Os rendimentos dos bens proprios districtaes; 
11. Os juros de creditos e de fundos consolidadoe per- 

tencentes ao districto ; 
III. Os dividendos de acsões ou de obrigapões de que o 

dietricto seja possuidor ; 

IV. O produeto ou rendimento de estabelecimentos distri- 
ctaes ; 

V. As quotas lanpadas As camaras municipaes, nos ter- 
mos do artigo 150.0; 

VI. 0 s  subsidias pagos pelo estado; 
VIL. O producto de multas e outras condemnap8ea que 

revertam em proveito do districto; 
VflT. Quaesquer outros rendimentos applicados por lei 

em proveito dos cofres districtaes. 

Artigo 216.0 
Constituem as receitas extraordinarias : 
I. As doacões entre vivos e por morte; 
II. Os emprestimos ; 
UI. A alienapik de bens; 
IV. O producto de quaIquer outra receita accidentd. 

D a  despeza districtai 

Artigo 217,. 
As despezas districtaes são obrigatorias ou facultativas. 

SEo obrigatorias as despesas seguintes : 
I. As despezas com que o distrieto deve contribuir para 

a instruceão secundaria cos termos das Ieis ; 
11. AY despezas com as estradas distrietaes; 
111. As despezas com os estabelecimentos districtaee, 

agricolas, penaes ou de beneficencia; 
IV. As despezas com a polieia districtal; 
Ti. A despeza de conservag8o dos edificioe diatrictaes e 

d'aqueilcs em que estiverem a& secretarias dos governos ci- 
vis, e de mobilia das repartiqiies publicas districtaes; 

VI. As despezas com os expostos; 
VII. O pagamento da8 dividas exigiveis; 
VIU. As despezas do expediente da junta gera1 do dia- 

tncto ; 
LX. O pagamento da gratificapãct ao thesoureiro do dia- 

tricto ; 
X. E em geral quaesquer despezas provenientes de actos 

postos por lei a cargo dos districto~. 

Artigo 218.0 
Todm as O ~ ~ P E S  despezas de servi90 e utilidade do dis- 

tricto, alem das mencionadas no artigo antecedente, são fa- 
cultativas. 



Do orçamento districtal 

Artigo 219.0 
São applicaveis ao orgamento districtal as disposiFZes dos 

artigos 152." a 157.0 inclusivè e 164." 

CAPITULO IV 

Do thesoureiro do districto 

Artigo 220.0 
Na capital de cada districto haver& um thesoureiro en- 

carregado de receber e arrecadar todos os rendimentos do 
districto, e de pagar todas as despezas districtaes devida- 
mente ordenadas. 

5 nnico. O thesoureiro E! nomeado gela junta geral so- 
bre proposta do governador civil, e vence a gratificaplo 
que a jnnta lhe arbitrar. 

Artigo 221.0 
O thesoureiro é obrigado a prestar uma fianpa proporcio- 

asda 51 receita que annu~lmente arrecadar. 
5 unioo. A junta geral regula o valor da fiança. 

Artip 222.0 
(3 thesoureiro darh annualmente ao governador civil con- 

tas de sna gerencia, e apresentar-lhe-ba mensalmente um 
balanpo do estado do cofre, de que se lavrar& auto. 

TITULO V 

Doa oonselhos de diatrioto 

CAPITULO 1. 
Disposições especiaes sobre a organlsação e reuniões 

Artigo 223.0 
O conselho de districto 8 composto do governador civil, 

que serir o presidente, e de quatro vogaes nomeados pelo 
governo sobre proposta da junta geral, feita na sua pri- 
meira sessgo ordinarja, em lista triplice, de entre os ele- 
@eis para deputados. 

5 1.0 Para aier voga1 do conselho de districto é necessa- 
rio ter residencia na concelho que for capital d~ districto. 

3 2." Se a junta geral não fizer a proposta, ou se a não 
fizer nos termos d'este artigo, devolver-se-lia ao governa- 
dor civil o direita de propor. 

Artigo 224.0 
O conselho ter& quatro substitutos nomeados pelo mes- 

mo modo, de entre os propostos na lista de que trata o ar- 
tigo antecedente, os quaes serão chamados a snpprir os vo- 
gaes effectivos nas suas faltas e impedimentos. 

Artigo 2225.0 
O cargo de vogal do conselho de districto è incompati- 

vel com qualquer outra cargo administrativo de elei$o ou 
nomeacão, salvo com o de vogal da junta geral de districto. 

Artigo 226.0 
Os membros do conselho de districto individuslmente 

nao podem ser suepenaos nem demittidos pelo governo, se- 
não em virtude de sentença, ou de condemna@o que im- 
porte a privasão ou suspensão do exercicio de direitos po- 
liticos. 

Artigo 227.0 
Junto do conselho de districto exercer& as funcções de 

ministerio publico o secretario geral do governo civil; e 
as de secretario um dos empregados da secretaria nomeado 
pelo governador civil. 

A~tigo  228.0 
O conselho ter4 uma sessão ordinaria por semana, e as 

extraordinerias que o serviço publico exigir. 

Artigo 229.0 
Compete ao governador civil executar e fazer executar 

as delibera9Ges do conselho de distrieto. 

CAPITULO II 

Artigo 230.O 
As attribuíçaes do conselho de districto sLo de t r e ~  es- 

gecies: oonsultivas, tutelares e cointencio~as. 

Artigo 231.0 
Incumbe ao conselho de districto informar com o sen 

parecer o governador civil em todos os assumptos sobre 
que for oonsuItado. 

Artigo 232.0 
O conse2ho de districto deve necessariamente ser ouvido 



pelo govermdor civil no8 assumptos de que tratam os nlo", 
XIV e XVII do artigo 253.", 1T do artigo 254.O, I e 11, do 
artigo 255.", 11 do artigo 256.O, e os artigos 258.0 e 529."; 
e, e m  geral, sempre que ae leis ou os regrilamentas expres- 
samente o determinarem. 

SECQO n 

Artigo 233.0 
No desempenho das suas attribuicões tutelareg compete 

ao conselho de districto : 
I. Designar os dias em que se ha de proceder ás elei- 

g6es para os cargos districtaes, rnunicipaes ou paroehiaea ; 
11. Nomear as auctoridades e corpora98es no caso do ar- 

tigo 29.O d'este codigo ; 
111. Approvar ou rejeitar as deliberapões municipaes ou 

parochiaes esl todos os casos determinados deste codigo ; 
IV. Votar as conitribui~ões municipaes ou parochiaes, no 

caso previsto nos artigos 106.O e 163.O ; 
V. Resolver sobre os arpmentos das osmaras munici- 

paes e juntas de parochia, nos termos dos artigos 98." e 
160.O : 
TI.' Regular o modo de fruiflo dos bens do logradcm- 

ro comrnum de parochias ou de legares pertencentes a con 
celbos digerentes, nos termos J.0 artigo 91." 

E m  geral o conselho ds distrlcto exerce as demais &ri- 
bnigões tutelares que as leis e regulamentoa lhe inoumbein, 

Artigo 234.0 
Das delibersgões tutelares do conselho de disiricto nto laa 

recurso, excepto nos seguintes caeos : 
1. Incompetencia ; 
II. Excesso de poder; 
III. Violasão de lei ; 
lV.  Wensa de direitos. 
5 unico. O recurso, de que trata este artigo, 6 interpos- 

to para o supremo tribunal administrativo. 

Artigo 235.0 
Compete ao conselho de districio, como tribunal do con- 

tencioso administrativo, juIgar todas as reclamapões contra 
os actos de adrninistra$ão, dos quaes resultar offensa de di- 
reito riu violqão de lei, e assim julgar : 

I. Os recursos contra as po~turas, regdamentas e deli- 
berações das camaras municipaes e juntas de parochia ; 

11. As reclama~ões relativas á designag80 das assem- 
b14as deitoraes, e As elei~ões das diverms auctoridades e 
dos corpos admini~trativos ; 
III. Os recursos em materia de contnbui~8es, nos ter- 

mos das leis respectivas ; 
IV. Os recursos sobre O lancamento, reparti* e co- 

branga das contribuipões directas municipaes ; 
17. As questoes que sobre o sentido e execugo das dausulaa 

dos contratos se suscitarem entre a administra@o do distrieto, 
municipio ou parochia, e os emprehendedores e arrematan- 
tes de quaesquer rendas, obras ou fornecimeatos pubicos ; 

VI. As questões sobre o cumprimento, interpretasão, al- 
terapão ou rescisão dou contratos entre a camara municipal 
e os serventuarios dos partidos municipaes, nos termos do 
artigo 1 2 7 . O ;  

VII. O contencioso da administracã~ de todori os eshbe- 
lecimeatos de @dade e beneficencia, comprehendidos no 
artigo 225." ; 

VIII. As escusas dlegadas pe!os cidadãos eleitos para 
os cargos districtaes, municipaes ou parochiaes ; 
IX. As contas das camaras munícipaes; cujo rendimen- 

to annual não exceder a 10:000d000 réis. e as contas das 
ixmandades, confrarias, hospitaes, rnisericurdlas e guaea- 
auer outros estabelecimentos de ~iedade ou beneficencia. 
;omprehendidos no artigo 256.O, *cujo rendimento mnud 
exceder a 2006000 réis e não masar de 10:000d000 réis. 
competindo-lhe, do mesmo modo, impor multas aos reapon- 
saveis que deixarem de prestar, no hmpo ou pelo modo le- 
gal, as contas que a lei sujeita ao aeu julgamento ; 

O rendimento annual é fixado pela media da receita or- 
dinaria cobrada nos ultimos tres &nos ; 

X. Os recursos contra o julgamento das contas e impo- 
sigão de multas pelo administrador do concelho, conforme 
o disposto no numero I11 do artigo 278.O; 

E m  gera1 o conselho de districto julga os mais assam- 
ptos contenciosas, que as leis e regulamentos lhe incum- 
bem. 

CAPITULO I11 

Dos recursos 
Artigo 236.0 

Os reenrsos para o conselho de districto iêem efleito de- 
voIut!vo sómente, saIvos os casos exceptuados pelas leis. 



5 unico. Quando da exeeu$o da delibera@o recorrida 
resnItar damno irreparavel, póde o conselho de distrioto, a 
requerimento de parte, resolver a suspensão do recurso, 
comtanto que esta suspensão nEo exceda o praso de tres 
mezes. 

Artigo 237.0 
Aos membros do conselho de districto, como tribunal do 

contencioso administrativo, podem ser oppostas as mesmas 
suspei~ões que forem applicaveis aos juizes e membros dos 
tribunaes civis. 

9 1.' As suspei~ões devem ser sempre motivadas, sem 
o que não serão admittidas. 

9 2 . O  Ao tribunal compete julgar as sizspeigões, obser- 
vando as regras do processo, estabelecidas para igual jul- 
gamento nos tribunaes civis. 

3 . O  Os membros do conselho de districto, averbados 
de suspeitos, nPo ficam inhibidos de tomar parte no julga- 
mento-das &epeipõos oppostas aos seua collegas, emquanto 
não tiverem confessado a propria siispeipão ou esta não for 
julgada, salvo se o motivo da suspe:gão opposta aos seus 
collegas for o mesmo. 

5 4." Os membros do conselho de Gistrieto em caso ne- 
nhum podem ser averbados de suspeitos por motivo de opi- 
niões politicas. 

8 5." Da decisão do conselho de districto sobre susgei- 
9% opposta a qualquer de seus membros póde recorrer-se 
para O supremo tribunal administrativo, com effeito suspen- 
sivo. 

Artigo 238.O - 
A suspei@io é considerada como impedimento para os ef- 

feitos dos artigos 5 3 . O  e 5 4 . O  

Artigo 2 3 9 . O  
Se a suspeicão opposta abranger tambem os substitutos, 

de modo que o ccnselho de districto nPo possa f~iaccio- 
nsr, o governador civil, ex  offieio, fará rematter o prc- 
cesso ao supremo tribunal administrativo, pars resolver 
Acerca das suspeig8es oppostas. 

- 
Quando O supremo tribunal administrativo julgar prece- 

dente a suspei$o com rela~ão a tantas membros effecti- 
vos e substitutos, que o conselho de districto não possa jul- 
gar a causa principal, designara o conselho de outro dis. 
tricto pars a julgar. 
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Artigo 241.0 
O conselho de dietricto não póde recusar-se a julgar ne- 

nhuma causa da sua competencia com o fandamento de fal- 
ta ou de obscuridade da lei. 

Artigo 242.~ 
As questões sobre titulos de propriedade ou de posse 

pertencem exclusivamente ás justipas ordinarias. 

Artigo 243.0 
8 conselho de districto não g6de proferir accord6to so- 

bre negocio coni~encioso sem que tenha precedido audien, 
cia contradictoria das partes interessadas. 

Artigo 244.0 
Os accordãos dos conselhos de districto em materia con- 

tenciosa devem conter: o objecto da contestação, os nomes 
e qualidades das partes, o extracto das suas aliegapões, e 
os fundamentos da decisão. 

Artigo 245.0 
As decisões definitivas do conselho de districto em assurn- 

ptos contenciosos têem forps, de sentenpa com execu@o ap- 
parelhada. 

Artigo 246.0 
De todzs as decisões definitivas do conselho de districto, 

como tribunal do contencioso administrativo, ha recurso 
para o supremo tribunal administrativo. 

§ 1 . O  As partes podem protestar contra todas as outras 
decisões do tribunal; mas estes protestos tfio sómente com 
o recurso definitivo subirão ao tribunal superior. 

5 2." O recurso serit interposto para o tribunal de con- 
tas, quando as decisães do conselho forem proferidas sobre 
as contas de quaeãquer eorporações. 

5 3 . O  Nos P C C U ~ S O S  interpostos do conselho de districto 
para o supremo tribunal administrativo subirão sempre os 
proprios autos. 

Artigo 247.O 
De todas as decisões proferidas pelo conselho de districto 

contra o estado recorrerá sempre o ministerio publico, nos 
termos do artigo antecedente. 

Artigo 248.0 
Bas processos, que se discutem perante 08 tribunaes do 

conteneioso administrativo, é admissivel todo o gexiero de 
provas reconhecido no direito civil. 



Dos ma@rstPados e empregados administ~ativos 

TITULO 1 
Do governador oiviI e dos empregados do governa olvU 

Artigo 249.0 
O governador civil é o chefe superior de toda a tadminis- 

tragão no seu districta. 
Artip90 250.0 

O governador civil é nomeado pelo governo, e presta ju- 
rameato nas m3os do ministro dos negocios &o reino por EJí 
ou por seu procurador. 

Artigo 251.0 
O governador civil é substituido, em todos os casos de 

impedimento ou de falta, pelo secretario geral, e na falta 
ou impedimento d'eate pelos vogaes do comelho de diskicto, 
segundo a ordem ba ma nomea*. 

Artigo 252.0 
O governador civil é obrigado n residir nsl capital do 

districto. 
Artigo 253.O 

Como delegado e representante do governo, compete ao 
governador civil : 
1. Mandar proceder A elei@0 de todas os corpos e auoto- 

ridades eleotivas do districto, nos termos das leis; 
11. Convocar, abrir, fechar e prorogar as sessões da jun- 

ta geral h ilistrioto; 
III. Fixar o numero dos amanuenses e officiae* de dili- 

geneias das admini~tragEes dos concelhos, precedendo au- 
diencia da camara municipal e consulta do conselho de dis- 
tricto ; 

TV. Dar 9s auctoridades subalternas as instruc$5es con- 
venientes para a execugo das leis, regulamentos e ordens 
superiores ; 

V. Exercer inspecção geral e ssperior sobre a execripão 
de todas as leis e regulamentos de tedministrag30; 

T71. Mandar organiear a estatistica e cadastro do districto ; 
VII. Mandar procesmr as folhas doa ordenados e outros 

vencimentos dos empregados no8 termos dos regulamentos; 

VII1. Dai oo mandar dar passe a todos os empregados 
que estão debaixo da sua diiecç30, e suspende-los do exer- 
o i e i ~  e vencimento, dando immediatarnente coaata ao go- 
verno ; 

IX. Demittir os emprsgados de sue nomeaçzo ; 
X, Conceder licencp aos empregados seas subordinados; 
XI. Nomear para todos os empregos de administraçEo 

que não têem por lei modo especial de nomeapga; 
Xü. Tomar ou mandar tornar por seus delegados o ju- 

ramento aos fnnccionarios piibiicos ; 
XIlL. Exercer. a res~eito dos bens e rendimentos da, ftir- -. 

penda publica, as diversas funoç8es que Ihe incumbem as 
leis e regulamento8 fiacaesi ; 

XIV. Approvar, ouvido o conselho de dis-ieto, os es- 
tatutos tias associap8es cuja ~pprov@o for da sua oom- 
petencia, nos termos das leis; 

XV. Superintender os estabelecimentos de instraepso pri- 
maria e secundaria; 

XTl. Examidar, sempre que o julgar nece~sarirr, o es- 
tado dos cofres, quer pubficos? quer das corporat$es e e5- 
tabelecimentos publkos, e verificar a sua eseripturs@o; 

XVLI. Determinar, ouvido ci conselho ile districto, a 
mnexação da parochia em que n"a houver numero de eki- 
tores safficiente para a eleigo dos cargos parochiaes nos . - 
termos do artigo -7.0 ; 

XVIII. Apresentar annualrnente ao governo, em tempo 
que possa E& presente ás c6rt;es nas-suas primeiras ;e- 
unioes, um relatorío eobre o estado da admioistragão no 
districto, Indicanao os melhoramentos que reclama, e as 
providencias a tornar para a rea1ie;apEo d'ssses meIliora- 
mentos ; 

XIX. Vigiar no exercicio de todas as auctoridades, que 
exercem jurisdic.530 no seu districto, dando c o ~ t s  do8 aba- 
sos que notar ; 

XX. Superintender em todos os funccionaríos e wrpm 
adminibtrativos do districto, e em todos os objeotos da 
competencia d'eiles. 

Artigo 254." 
No que respeita á policia do districto compete ao gover- 

nador civil : 
I. Dar, executar e fazer executar todas as providencias 

necesserias para manter a ordem e segurança publica, au- 
xiliando-se para esse fim da forp que tiver A sua disposi- 
@o, ou requisitando a que for necesaaria ; 
IT. Conceder Eceriça, ouvido o conseiho de diatrick, para 



os esbbelecimetos inealubres, incommodos ou perigosos, no8 
termos dos regulament~s; 

111. Exercer a 6scalisação neceasaria sob1.e os estran- 
geiros residente5 no districto ; 
IV. Conceder passaportes, nos termos doa regulamentos; 
V. Promover a sustenita$io dos presos e o melhoramento 

das d e i a s ;  
VI. Regular, com approvago do governo, a polioia daa 

mulheres proatitutas; 
VII. Conceder licen~as para theatros e espectacuIos pu- 

blico~, na capital do districto; 
'VIII. O serviqo sanitario do districto ; 
M. A caucessh de licencaa nos terrno~ das leis para ais 

meias de emprestimos sobre penhores, quando o desenvol- 
vimento que se pretender dar it empreza exceder a quantia 
de 100J000 r&; 

NDo s8o comprehendidos na disposip3o d'este numero os 
bancos e outros estabeleoimentos, cujos estatutos são ap- 
pr ovado~ pela governo ; 

X, A policia das loterias e rifas auctorisadas, das casas 
publicas, de jogo, hospedarias, estalagens e similhantes; 

XI. A policia sobre mendigos, vadios e vagabundos ; 
XII. Determinar a. denorninapb das rnas e logares pu- 

blico~, e a, nirmera@o dos predios; 
XIII. Regular, quanto á policia, as condipães de existen - 

cia dos estabelecimentos, onde se inculcam quaesquer ser- 
viçaea, e as obrígag8es policiaes a que estes ficam sujeitos ; 

E em geral executar e fazer executar todas as Ieis e 
regizlamentos de policia. 

Artirtig0:255.~ 
Pelo direito de superintendencia em que se acha inves- 

tido, compete mais ao governador civil, no que respeita 4s 
camaras municipaes e juntas de parochii: 
I. Prorogar, com audiencia do conselho de districto, o 

praso de que trata o artigo 98." e 1 2 5 . O ;  
II. Ordenar, com audiencia do conselho de districto, nos 

termos dos artigos 1 1 2 . O  e 167.O o pagamento das despe- 
zax rn~nicipaes on parochiaes, regularmente anctoriaadaa e 
liquidadas ; 
IX. Exeroer o direito de dissolver as juntas de paro- 

chia. 
Artigo 256.0 

Pelo direito de superintendencia em que se acha inves- 
tido, compete ao governador civil, no que respeita aos es- 
tabelecimentos de piedade e benelicencia: 

I. Begulrrr e 6~caIisar a administração das irmandades, 
confrarias e hospitaerr, misericordias e quaesqirer outros es- 
tabelecimentos pios ou de beneficencía, e exercer o direito 
de disadver as suas mesas, nomeando commissões que as 
snbstituam até nora eleição; 
II. Approvar os orpmentox de todas as corporaç8es e 

eafabelecímentos, a ue este artigo se refere, e applicar as 
sobrsa doa seus reujimentos, precedendo, em ambos os ca- 
sos d'este numero, a andienciri do conrielho de dislticta. 

§ 1;' São applicaveis d dissoluçlo das mesas as disposi- 
$es dos artigos 6 5 . O  e 70." 

5 2." NHo são comprehendidos n'este artigo os monte 
pios nem quaesqnw ontras assodações exclusivamente de 
soccorros motuos, as quaes, todavia, ficam sujeitas sí vigi- 
lancjs e inspecflo do governador citil, que dar6 parte ao 
governo doe abusos que notar. 

Como representante do districto compete ao governador 
civil dar as cantas do cofre do districto, nos termos da le- 
g idago em vigor. 

Artigo 258.0 - 
O governador civii pbde, com sudiencis do conselho de 

districto, fazer regulamentos de execugo permanente sobre 
oe assumptos de que trata o artigo 254.O, e estabelecer n'elles 
penas até tres días de prisão e 20&0 rbis de multa, 

Artigo 259.0 
Todos os regulamentos de policia, que forem da c o m p  

tencis das camaras municipaes, nos termos d'eate codigo, 
mas qne deverem obrigar uniformemente em msis de am 
concelho, ser20 feitos pelo governador civil com andiencia 
do conselho de dietricto. 

Adigo 260." 
O governador civil dor4 conta ao governo todtis as vmea 

que L e r  uso da anctorisafão que lhe conferem oa dois ar- 
tigos antecedentes. 

Artigo 2 6 1 . O  
O governador civil é obri do a visitar annualmente o 

districto, provendo Ae necessi r ades publicas quanto couber 
em suas attribuigCies, e dando conta. ao governo do estado 
d'elle 5 dos melhoramento$ de que 6 snsceptivel. 

Artigo 262,~ 
Xos casos omissos e urgentes o governador civil B su- 

5 



ebrisab a tomar as providencias que ae circurnatanciae exf- 
girem, dando irninediatamente conta ao governo. 

Artigo 263.0 

As resolugões tomadas pelo governador civil podem, em 
todoa os c s o s  e a todo o tempo, ser revogadas pelo governo. 

g anico. Das resoluções tomadas pelo governador civil 
ha recurso para o conselho d'estado nos casos de incompe- 
tencia, excesso de poder, vioIa$o de lei ou offensa de di- 
reitos. 

CAPITULO II 

Empregados do governo civil 

Artigo 264.0 
Em cada governo civil hs, um secretario geral, nomeado 

pelo governo. 
Para ser nomeado secretario geral do governo civil é pre- 

ciso ter um curso de i n s t r u c ~ o  superior, ou haver servido o 
cargo de administrador de concelho, ou de official ou amanuen- 
se da aeoretarIa dos negocios do reino, ou das secretarias dos 
governos civis. 

&@o 265.0 
Compete ao secretario geral: 
I. Dirigir, sob as- ordens do governador civil, o expe- 

diente da secretaria, podendo corresponder-se com as au- 
ctoridadeti e reparti$es subordinadas ao governador civil ; 
fI. Exercer as funcgões de ministerio publico junto do 

conselho de districto : 
III. Substituir n& suas faltas e impedimentos o gover- 

nador civil. 
Artigo 266.0 

O secretario gera1 Q imrnediatamenie responsaiitel pela 
boa ordem e regularidade dos trabaIhos da secretaria. 

5 1.' A nomespEo dos emprepdos dos governos civis é 
feita pelo governo, sob proposta do governador civil. 

8 2 . O  O porteiro, os coneinuos, correios e empregados me- 
nores d o  nomeados pelo governador civil. 

Artigo 267.~ 
0 8  logarea de amanoense são providos em concurso. Os 10- 

pres  de official são tambem providos em concurso, mas limita- 
do aos administradores de concelho e aamanuenses das pecreta- 
rias dos governos civis. 

Artigo 268.0 
Nas faltas ou impedimentos temporarios do secretario g e d  

ou doe chefe# de repartiso, compete ao governador civil desi- 
gnar quem sirva interinamente. 

TITULO I1 

Do a&nbistrabor &e conoelho e iZm empmg&Qe 
da administrfbgão de concelho 

Administrador de concelho 

Artigo 269.0 
O administrador de concelho 8 nomeado pelo governo, 

sob proposta do governador civil, e presta juramento, por 
si ou por seu procurador, nas.&os d'aqnelle magistrado. 

Artigo 270.0 
Para ser nomeado administrador de wilcelho 6 neasas- 

rio ter um curso de i n s t r n ~ o  superior, e não ter regi&- 
cia ou naturalidade no concelho. 

Artigo 271.0 
Em todoa os concelhos, onde seja poseivel reunir o ser- 

vipo da administraqEo com a conservatoria, serb commet- 
tidos os dois servipos ao mesmo funoeioniario. 

5 unico. N'este caso os adminiidradoree ds concelho pode- 
rolo ser sujeitoe a um exame, nos termos qne o governe de- 
cretar em regdamento. 

Arfigo 272.0 
O administrador de eaneelho vence ordenado arbitrado 

e pago pela camara municipal, e perceber4 os emolumen- 
to8 que por lei lhe competirem. 

Artigo 273,~ 
O administrador de wncelho p6da ser s w p s o  pelo go- 

vernador civil, mas não @de ser demittido senão pelo go- 
verno. 

Artigo 2780 
O administrador de concelho terd um substituto, que farzi 

a8 suas vezeri nos casos de ausenc'ia on impedimento. 
5 unico. SE0 applicaveis aos substitutos a& disps$ea dos 

artigos 269.0 e 273." 
Artigo 275.9 

Na falta ou impeaimento do administrador do conoelho e 
do seu substituto, e emquanto o governador civil ri% no- 
me&~- quem interinamente o substitua, faa as suas vezes o 
presidente da camara. 



5 unico. O presidente da camara, emquointo snbstitne o 
administrador de concelho, n b  p6de exercer funcções de 
vereador. 

Artigo 276.0 
O administrador de concelho Q encarregado, sob a au- 

ctoridade e inspeqgo do governador civil, da execuç8o im- 
mediata das leis e regulamentos da administraçlo. 

Artigo 217.0 
O administrador de concelho 6 encarregado, nos termos 

do artigo antecedente, de exercer, a respeito dos bens e 
rendimentos dá faenda publica, as diversas funcpõee que 
lhe conferem as leis e regulamentos fiscaes. 

Artigo 278.' 
O administrador de concelho 8, nos termos do artigo 276.O, 

encarregado, na conformidade das leis e regulamentos, da 
vi&ncia e inspecgo doa diversos estabelecimentos de 
piedade, beneficencia e ensino publico; e assim ~ertence-lhe : 

I. Superintender e inspeccionar os estabelecimentos de 
instrucç3o primaria, nos termos das leia respectivas ; 
9. Tomar conta aos testamenteiros, nos cssos do artigo 

1:902.* do codigo civil, com aos testamentos regis- 
tradctg no seu concelho ou bairro, e ~rtrticipar aos estabeleci- 
mentos de piedade, benehencia ou ensino publico as dis- 
posições testamentarias que Ihs disserem respeito; 
ITI. Julgar, com recurso para o conselho de districto, 

todas as conta8 das juntas de parochia, e a8 das irmanda- 
des, confrarias, hospitaes, misericordiaí, e de quaesquer ou- 
tros estabelecimentos de piedade ou beneficencia, compre- 
hendidos no artigo 256.", cujo rendimento annual, nos ter- 
mos do neo IX. do artigo 233.O, nOo exceder a200fi000 reis; 
competindo-lhe do mesmo modo impor multas aos respon- 
iaveis que deixarem de prestar, no tempo e pelo modo le- 
gal, as contas que a lei sujeita ao seu julgamento; 

As decisões do administrador do concelho, nos assum- 
ptos de que trata este numero, têem forp de sentença eom 
execnção apparelhada; 
IV.  vela^ pela boa administraç% dos expostos ; 
V. Superintender todos os estabelecimentos de piedade 

e bneficencitt do concelho, promover o seu melhoramento, 
vigiando a sua adrninistrap20, fiscalisando as suas despe- 
sae, e dando conta ao governador civil das irregularidades 
e abusos que n o b ;  

VI. Superintender os monte pios e quaesquer outras w 
sociações exclusivamente de soccorros mntuos. 

69 - 
Artigo 273.0 

O admini~trador é a primeira auctoridade policial do con- 
celho, e assim perknce-lhe : 

I. A execug%o das leia e regulamentoa de policia ge- 
ral ; 

E. A concessão de bilhetes de residencia; 
m. A fiscaliss@o &obre oa pesos e medidart; 
IV. A coaceesão de licenças policiaes, que por ilispoaiçlio 

Iegd nnão competir a outra auctoridade; 
V. A policia relativa As casaa publicas de jogo, hospe- 

darias, estalagens e similhantes ; 
VI. A concessão de 3icenp para uso e porre de armas 

e a policia respectiva; 
VII. A policia relativa 6s muheres prostituks; 
Qm. A policia aobre mendigos, vadios e vagabundos; 
IX. A policia sanitaria, nos termos doa regulamentos; 
X. Manter a boa ordem nos templos e em todas as ao- 

lsmnidades religiosas ; 
XI. A policia das festas e divertimentos publicos ; 
Xfl. A concessâo de licenpa para theatroa e qnaesqaer 

eapectaculos pnblicoe fúra da capital do diatricto, e a poli- 
cia respectiva ; 

XUI. Vedar a divagação de pessoas alienadas e de ani- 
maes malfazejos ; 

XLV. A policia rural; 
XV. Providenciar aos eaaos de incendio, innndapbea, 

naufragios e similhantes, e promover a ~stribui~ãci de aoc- 
corros no caso de calamidade pablics; 

XVI. A protecy;ão da liberdade, propriedade e e e p -  
ranpa dos habitantes do concelho ; 

XVII. Tomar as medidas de prevenpgo e repress& con- 
tra quaesquer actos contrarios A ordem e tranquillidade pu- 
blica, requisitando s forp  armada que julgar neceasaria; 

XVIII. As licengas, nos termos das leis, para ernpresti- 
mos sobre penhores, quando o desenvoIvimento que se pre- 
tender dar A empreea nZo exceder a 100#000 r&; 

XIX. As Jicen~as para os estabelecimentos insalubres, in- 
commodos ou perigosos, nos lermos dos regnlamentos; 

XX, Vigiar pela execufio das poatnrm e regulamen- 
tos de policia muniJpal, fazendo encoimar os transgreeso- 
reg, amentar as coimas, e requerer a sua condemnapão pe- 
rante a auctoridade competente, ficando isento de custas, 
aindsque a paeixa nf o seja julgada procedente; 

XXí. Formar autos de investiga~ão de todos os crimes 
que chegarem ao seu conhecimento e remette-!os, ccm in- 
forma$?~ riua, ao mipisterio publico; 



a I I .  Participar ao r~ãniaterM publico as contraven- 
de qm tiver noticia ; 

X m I .  Prender OU mandar prender os aulpados, nos a- - qw,e .se não exige a previa fornia@o de culpa, par- 
ticipando immediatamente a prisão ao juiz competente ; 

O carcereiro 6 obi.i.gado a recolher na cadeia os presos 
que lhe fomm aviados por ordem da auctoridade adminis- 

e deve .prticipsbl. imrnediatamente a prisão ao juiz; 
XXV. Prestar aizxiiio ass am.pregados fi~caea e de jus- 

&p quando lh'o qliisitawn; 
XXVI. Dar buscas e praeader a apprehs~ões,  guarda- 

dar, as formalidades prescriptas para estes actos 6s auctori- 
dades judiciaes. 

Artigo 280.0 
Bos concelhos de Lisboa e Porto a canceasão de biibetes 

de residencia, l i c e n ~ s  para uso e porte de armarr, para 
hospedarias e estalagens, para jogos e similhanks, pertence 
ao governador civil. 

Arfigo 281." 
Coinpete aa Loni.&ador de concelho : 
3. O reg& dos testamentos, nas termo5 do wdigo civil ; 
Il. Receber as escusari dos testamenteiros, nos termos do 

msBi9o ud$o;  
m. 0 registro civil. 

Artigo 282: 
k das at tr ib~ções do administrador do concelho: 
I. Stagpendes e demittir QS empregados de sua n o m e e o  ; 
II. Suspender os outros empregados administrativos que 

lhe estiverem subordinados, dando em todos os casos conta 
ao governador civil ; 
III. Tomar juramento aos empregados do concelho e fa- 

zer-lhes dar posse dos respectivos empregos ; 
IV. Conoeder Jiceqa aos empregados administrativos, 

8ew subr&nados ; 
V. Delegar nos wus subalternos, com auctorisagão do 

governador civil, algumas das suas attribuiqões, quando as 
neceseidades do servip assim o exigirem; 

VI. Superintender todos, os funccionarioa, corpos admi- 
nistrativois e wrpora$ies publicas do concelho, que IEO ti- 
verem chefes especiaes immediatamente subordinados ao 
governo ; 

VfI. P r e s w  4 mmara municipal e ao seu presidente a 
ooadjuva@o que lhe for requisitada para execução das de- 
l.ibesaç8es legaes da mesma camarz ; 

VlII. Promover o cumprimento de todas as cbriga@ 
da camara municipal e das juntas de parochia, dando coata 

ao governador civil de qualquer recua& ou negligencia, e 
interpondo os recursos competentes. 

8 nnico. Nos concelhos de Lisboa e Porto são compe- 
tentes para o exercicio da attribnie%o de que trata o n."VIII, 
todos os administradores de bairro, dentro da area da sua 
jnrisdicgão; ou aqnelle que o governador civil designar, 
quando o acto ou a omissão da camara respeitar a todo o 
coneelho. 

Artigo 283.0 - 
Kos casos omissos e urgentes o administrador do conce- 

lho é sauctoripado a dar as providencias que as circumstan- 
cias exigirem, dando immediatamente conta ao guvernador 
civil. 

Artigo 284: 
Tudo quando fica disposto a respeito dos administrado- 

res de caocelho 6 applicavel aos administradores dos bak- 
roe de Lisboa e Porto, salvas as disposigões especiaee. 

Artigo 285.' 
Nos concelhos de Lisboa e Porto pertencem aos commis- 

sarioei de policia todas ae attribuies policiam, que por este 
codigo oou pelas leis e regulamentos eapeciaes pertencem aos 
sdminietradores de concelho. 

CAPITULO II 

Empregados da administração de ooncelha 

Artigo 286.6 
O adminietradcr de concelho tem um escrivão por eile 

proposto, e nomeado pelo governador civil. 
$ uaico. O  escrivã^ não p6de ser demittido senk, com 

audiencia previa, e com approvac$io do governo, por erros 
de offieio ou mau procedimento. 

Artigo 287.0 
O escrivão da administração 8 subetituida nos aeus impe- 

dimentos temporarios pela pessoa. que o administrador no- 
meai. 

9 unico. Esta nomeaçào carece da confirmaçlo do go- 
vernador ciri!, se o impedirnaato ~xcedei' a trinta dias. 

Artigo 288,~ 
A ad~inistrar;lo de concelho terá, os amanuenms e offi- 

ciaes de diligenciaa ilecessnrica para o peu servigo. A no- 
rriaag50 d'elles pertence ao administrador do concelho. 

$ unito. O numero de amanuensea e de ofliciaes de düigen- 



cias B b a d o  pelo governador civil, em confielho de distri- 
cto, sobre proposta . .  . do administrador do concelho, ouvida 
a eamara municipal. 

Artigo 289.0 
Os officiaes de ddigencias do administrador de concelho 

são tambem competentes para accusar as transgressões das 
posturas municipaes; e não podem ser condemnados em cm- 
tasc, aindaqne a queixa seja julgada improcedente. 

Artigo 290.0 
Oe empregados da administrqão de concelho vencem os 

ordenados arbitrados e pagos pela mimara municipal, e per- 
ceber%~ os emolumentos que por lei Ihes competirem. 

Artigo 291.0 
Tudo quanto fica disposto a respeito dos escrivks dos 

administradores de concelho Q applicavel aos eecrivleei dos 
administradores doa bairros de Lisboa e Porto. 

Do regedor e empregadas da pamubia 

CAPITULO W C O  

Artigo 292.0 
O regedor de parochia é nomeado por alvar8 do gover- 

nador civil, sobre proposta do administrador do wnwlho, 
e presta juramento nas m%os d'este magistrado. 

Artigo 293.8 
S6 póde ser regedor de parochia o cidadão eleitor que 

tiver domicilio na parochia. 

Bítigo 294.0 
O regedor da parochii não póde ser obrigado a servir 

por mais de um anno. 
Artigo 295.0 

ALI fnncpties de regedor são eompativeis com arr de juiz 
eleito e com as de juiz de paz. 

Artigo 296.0 
O regedor de parochia pdde ser suspenso pelo adminis- 

trador do concelho, que dar& parte ao governador c i d ;  
mas n b  póde ser demittido senão por alvarA do mesmo go- 
vernador civil. 

M g o  29'1.0 
O regedor de parochis tem um substituto. 

9 nnico. S3o applicaveis ao substituto as di~paições dos 
artigos antecedentes. 

Artigo 298.6 " 
O regedor de parochia I& vence ordenado ou gratifi- 

ca@ ; mas é ieento de aboletamentos de tropas em tempo 
de paz, e de quaesquer contribuipõeg municipaes directas 
Im~adas em serviço das pessoas ou dos bens dos habitaa- 
tes e proprietsrios do concelho. Perceberá, alem d'isso 
emolumentos que legalmente lhe competirem. 

Artigo 299.0 
Incumbe aos regedores de parochia : 
I. Executar todas as deliberações legaes da junta de pa- 

rochia ; 
11. Dar iíarte ao administrador do concelho das delibe- 

ragões da j&ta que julgar exorbitantes da sua jurisdieo,  
ou offenirivas das leis ou da conveniencia snblica: 

III. Abrir os te&amentos, na conforddade do cociigo 
civiI : 

IV'. Prover, quanto á policia civil e rural, á limpesa das 
ruas e desobetrucgão das estradas concelhías e caminhos vi- 
criiaes da respectiva parochia ; 

V. Dar parte circumstanciada ao administrador do coa- 
eelho de quaesquer crimes, delietos ou coatraveng8es com- 
mettidab; na psrochis; 

VI. Exercer quaesquer outras funqões adminiekativas 
que por delega@o expressa do administrador do concelho 
lhe forem commettidas ; 

VII. Superintender na policia dos cemiterios parochiaes, 
e exercer as fancpzes de policia sanitaria que Ihe forem 
commettidas nas leis e regulamentos ; 

VIII. Praticar quaesquer outros actos que por lei, re- 
gulamentos ou ordem da auctoridade superior lhe forem en- 
carregados. 

Artigo 300." 
O regedor de parochia tem um escrivão por elle nomea- 

do, e confirmado pelo administrador do concelho. 
5 unico. O Iogar de escrivão do regedor e o de escriv?io 

da jnnta parochial póde reunir-se no mesmo individno. 

O regedor de parochia é ciadjuvado no exercicio de suas 
funqões por cabos de ~olicia. 

1." A nomeação de cabos de policia é feita pelo admi- 
nistrador do concelho, sobre proposta do regedor de paro- 
chia, no mez de janeiro de cada anno; e f6ra d'eata epo- 



oha a6 Q&e h e r - E ~ B  B nameago para substituir algum que 
tenha 2 jlecido ou se ache absolutamente impedido. 

EJ 2.0 O regedor indicará ao administrador do concelho 
a n m e r o  de cabes de policia de que carecer, e as secgges 
da pocbiâ.  que devem ser designadas a cada um d'elles. 

.§ 3.0 Os cabo3 de policia sPo airbordinsdos ao regedor 
.p#rochia, e receberão d'elle as instrucpões do servi20 

gue Ihgs cumpre desempenhar. 
5 4 . O  Os cabos de policia não são obrigados a servir por 

mais de um anno, nem fóra da sua respectiva parochia. 
$ 5." Os caboe de poli& podem ser suspensos pelo re- 

gedor da parochia, que dará immediatarnente conta ao ad- 
mini&rador do concelho, mas sd podem ser demittidos por 
este magistrado. 

$ 6 . O  A camara municipal, oom aseistencia do garocbo 
e do reaedor. formar& no mez de dezembro de cada anno 

Y I 

a pauta dos iaidividuos, que em cada freguesia podem ser 
cabos de polieis, devendo repartir-se este serviço igualmente - - 
pelos que eeti~erem na listã. 

TITULO N 

-Da mndp e da aposentagâ;~ dos empregadm 
administrativos 

CAPITULO UNICO 

Artigo 302.0 
Os magistrados e empregados administrativos d o  obriga- 

dos a apresentar-se peseoalmonte a servir os logares para 
qne forem nomeados, promovidos ou transferidos : 

I. Se a numeaçRo, prom1g80 017 transfesencia ibes for 
communicada directamente, no praso que lhes for assigna- 
do na communica~ão, ou no de trinta dias ae n2io for assi- 
gnado praso algum ; 
II. Se a nomea@o, promo@o ou transferencia não IIhes 

for communicada directameute, no praao de trinta dias, 
canitadm desde a public2çljo da nomeagão, promo@o ou 
transferencia na folha official do governo. 

5 unico. E m  reIa$o 9s nomeas5es, pi.omo~ões ou trans- 
ferencks feitas para logaz-es dss ilhas adjacentes, oe prasos 
aseignados n'este artigo sergo sempre em dobro. 

Artigo 3 0 3 ~  
A auctoridade que fez a nomeeo ,  pramoflo ou transfe- 

m& p6de prorogap o p a s o  primitivamente assignada Pra 
ín apresentag80, comtantoque tal praso assim prorogado &o 
exceda a noventa dias. 

5 unica. Qualquer prorogo@ci fóra do praao assignado 
n'este artigo só poder& ser concedida pelo governo. 

Artigo 
O serviço dos magistrados e empregados admiuistrativw 

B sempre pessoal, e só se conta desde que elles comegam 
a servir effectivamente as respectivos logares. 

Artigo 3 0 b , o  
Ab4 trinta dias em cada anno, nLa havendo prejuieo do 

serviço publico, póde ser concedida licença : 
I. Pelo administrador do concelho aos empregadcs sevs 

aubordínados ; 
Ii. Pelo governador civil aos empregados do goremo ci- 

vil e aos administradores de concelho dos re~pectivos die- 
~ X ~ B ~ O S .  

Ç, 1." Compete igualmente ao governador civil conceder 
licenpa aos empregadoa aiencimades no n." 1." quando a 
licenga for por mais de trinta dias, mafi n"a exceder a no- 
venta. 

9 2 . O  A concessão de licenga por um praso superior aos 
marcados n'este artigo compete s6 ao governo. 

- 
Os magistrados e empregados administrativos, dnranke 

os impedimentos ou licensas por motivo de molestia, têem 
direito aos seus ordenadas aor inteiro. camtantoaue não 

L 1 -  

deixem de servir por mais de trinta dias ocrnsecntivos. 
5 unico. Se o impedimentc ou l icenp por motivo de mo- 

lestia exceder aquelie praso, vencer50 sómente dois ker~os 
do ordenado. 

Artigo 8Ui"i0 
Os substitutos ou funccionmíos interinos percebem os ven- 

cimentos a que têem direito os proprietarios, no caso de o 
logar e.stzr vago. 

Artigo 308." 
O consslheiro de districto que substituir o governador ci- 

vil, e o substituto do administrador, hjuan6o estiver em 
exercicio, Iêem direito a um t e r ~ o  do ordenado em todos os 
casoe em que o perdem os proprietarioe dos cargos. 

5 1." Nenhum outro empregaao administrativo tem di- 
reito a augmento de ordenado pelo serviço interino de que 
for encarregado. 



$ 2.0 No caso de o ssrvip interino ser demmpenhdo 
por individao que 080 exerça cargo afgnm retribuido, ser- 
lhe-ha appliesvel a disposição d'este artigo. 

Artigo 309.0 
$ applicavel aos empregados das secretarias dos gover- 

nos civis o ~ ~ F J P O B ~ O  no artigo Igl.', com relago aos empre- 
gados das secretarias das mmara8 mnnicipaes. 

Artigo 310.0 
Os empregados, que pelo artigo antecedente têem direito 4 

aposentago, a6 podem ser aposentados com as vantagens cor- 
respondentes aos logares a que tiverem sido promovidos, 
quando tenham cinco annoei ou mais de eervipo effmtivo 
n'elles, di8s só o poder80 ser com as vantagens corres- 
pondentes ao ukimo Iogar que anteriormente houverem ser- 
vido durante aquelle tempo. 

Artigo 311.O 
Os emolumentos pertencem sempre a quem est i  no effe- 

ctivo desempenho do Iogar, aindaqne o serviso seja inte- 
sino, e seja qual for o impedimento do substituido. 

Artigo 312.0 
Os emolumentos cobradoa nas secretarias dos governos 

civis e daa camaraa, nas adininistragões do& concelhos e dos 
bairros, e oe que competem aos regedores de parochia e 
aos seus escrivlíes, serão designados as tabells que ha de 
ser publicada pelo governo. 

Artigo 313.0 
Oe emolumentos recebidos nos governos civis e nas ca- 

maras munioipaes, dividem-se pelos empregados da sere-  
taris, na propor@o dos seus ordenados. 

Artigo 314: 
Os emolmentoa recebidos nas administrapões dos conte- 

lhos e doa bairros sexão divididos em partes iguaes entre os 
administradores dos respectivos concelhos ou bairros e os 
seas esoriviies, depois de deduzidas as despezas do mate- 
rial e expediente. 

Artigo 315." - 
Os peritos empregados nas diligencias, a que as auct~ri- 

dades ou tribunaes administrativos mandarem proceder para 
instrncFo dos negocios da sua competencioi, vencer& o6 
mesmos emolamentos que a tabelia judicial eotabelecer por 
identieas diligenciaa. 

Artipo 816.. 
u 

O5 ernpregadus administrativos, que têem vencimentos pa- 
gos pelo estado, continnam a perceber oa ordenados mar- 
cados na le@sla@io vigente. 

LIVRO V 

TITULO m c o  
Artigo 317P 

Os vogaee dos corpos administrativos, que, sem motivo 
justificado nos termos d'este codig~, deixarem de compare- 
cer em qualquer sessb, pagargo a multa de 5#000 reis por 
cada dia em que faltarem. 

g irllíeo. As multas impostas por este artigo constituem 
receita da respectiva oorporagão. 

A.rtigo 318.9 
Nenhum funccionario administrativo pbde sair do logm 

da sua jurisdiq30 sem liaenp da auctoridada competente, 
sob pena de ser demittido, sem prejaizo da applicag% de 
outras penas em que por~enhra  haja iaoorrido. 

Artigo 319.0 
A suspensão do empregado importa a priva* dos ven- 

cimentos. 
Artigo 320.0 

Todas as corporapões ou gerentes, obrigados por este 
codigo s dar contas ao administrador de concelho ou ao 
wneelho de districto, que ss não prestarem no tempo e 
pelo modo prescripto nas leis, inwrrem na malta de 104000 
at6 400#000 r&, a qual ser& imposta pda anotoridade au 
tribunal competente ,era julgar a conta. 

5 unico. A imposi$o da rniilta, de que trata este arti- 
go, n%o obsta á imposição, pelos meios competentes, dar 
mais penas commínadae por qualquer outro abuso. 

Artigo 321.0 
A suetoridade ou tribnnd qne impomr st d t a ,  de que 



trata o artigo antecedente, marcar8 nova praso para a apre- 
senbç50 da conta. 

g unico. Se findo o praso, a que se refere este artigo, o 
respn~mel nIo apresentar a conta em devida fbrma, a 
mmms anctoridade ou tribunal o condemnd no dobro da 
multa imposta pela primeira falta, e tomar8 a conta em 
rista dos eleme2tos que existirem nas estap5es publicas. 

Artigo 322.0 
O producto das multas, de que tratam os dois artigos 

antecedentes, constitue receita do districto, e B cobrado 
por execnpão administrati~a. 

- 

0 s  responsaveis que despenderem sem auctorisa@o ou 
com excesso d'elIa, s ~ r h  condemnados pela auctoridade no 
tribunal que julgar a: costa, ou a regtituir 8 importancia 
das quantias assi& despendidas, ou em multa de 10#000 
a 4004000 rkis, segundo a gravidade das faltas ou dos 
abusos commettidos. 

§ unico. A multa a que este &iga se refere não póde 
nunca exceder a quantia iilegalrnente despenaida, e con- 
st îtue receita da corpora@o de cnja conta se tratar, 

As penas comminadas n'este codigo ou nas posturas e 
regulamentos por eIle auctorieados, ser80 julgadas pela au- 
ctoridads jndicid competente, na conformidade das lei&. 

§ 1 . O  Em todo o caso em que deva applicar-se alguma 
das penas aqui mencionadas, os magistrados administrati- 
vos e os presidentes dos, c@rpos administrativos mandarão 
lawrai: auto em que se refiram todas as circumshncias do 
facto, e o remetterão ao agente do ministerio publico. 
5 2.0 Dos autos que pefa sobredita fórma se lavrarem se 

remetterti oovia ao governador civil. 
5 3 . O  Se o pre;sidYente de qualquer corpo administrativo 

n%o pd8r mandar lavrar o auto, por não se haver reunido 
zt m*pra$o, pertence ao respidivo magistrado adminis- 
trativo manda-lo lavrar e remetter ao agente do ministe- 
r i o  publico. 

§ 4." N"ari ssio compretiendihs na disposiflo d'este arti- 
go as penas- de suspens$io oozi de dernissto e as multas de 
que tratam os artigos 320.O, 321.O e 323." 

9 5.0 A pena de prisão comminada nas poaturas munici- 
paes pbde ser appiicada peios juizes deitos, salvo o recurao 
que &ti e&ito snspenaivo. 

LIVRO Vi 

Artigo 325.0 
O districto, o oanoelho e a psrochia si% h~zavidas poi. pee- 

soas mciraes para todos os effeitos declarados nas leis. 

Artigo 326.O 
Serão feitos em ooiaourm, precedendo editos, pelo me- 

nos, de vinte dia~, os contratos de alienações, arremata- 
~ B e s  de rendimentos, empreitadas e fornecimentos em que 
intervier a junta geral do districto, a calliara municipal w 
a junta de parochia. 

Artigo 327.0 
Os magistrados e os vogaea doe corpos admiilistrativos, 

e 03 empregados na aitministrq%o não podem de f6rrna SI- 
guma entrar em qualquer contrato qrie for estipulado 8ob a 
administraç20 oti inspec@o dos mesmos rnsgiatrados, cop- 
pos e empregados. 

Artigo 328.0 
Asam os magistrados e funccicmarios como ~s corpos ad- 

ministrativoa continuam no exercicio &e suas fuacpões até 
que sejam legalmente substituidos, postoque tenha acaba- 
do o tempo por que essas funcções deveriam durar. 

Artigo 329.O 

E m  toda a jerarcMa shiaiatratíva, publica e junicipal; 
singular e collectivamertte con~idersda, as auctoribades in- 
feriores 820 subordinadas As superiores, e obrigadas a cum- 
prir todas as suas decisões e ordens revèsfidas de fdrmss 
Jegaes; salvo o direito de representa930 ;i8 mesmas meto- 
ridades. 

§ unico, As auctoridades superiorw podem faser cum- 
prir por delegados seus as o~dens, em cujo orrmprimento fo- 
rem negligentes a8 auotoridedes inferiores, e custa d'estas. 

Artigo 330.' 
Nenhum magistrado ou funct:ionario administrativo pbJe 

s :: ~ctturbado no exercicio dos euas funct$es pela abiotori- 
dade judicial, nem por qualquer outra. 

Artigo m.0 
Os magistrados ou funcoionario~ administrativos podem 



ser demandados c u l  ou criminalmente por factos relativos 
de suas funees ,  sem auctorisa@o do governo. 

8 1.0 Porém, em materia crime, depois de formado O cor- 
po de de1iet.o no processo correccional ou de lavrada a pro- 
nuncia no processo ordinario, não @de proceder-se contra 
o fnnccionario, sem que o reripeetivo despacho seja confir- 
mado pela relagão com audiencia d'elle. 

2 . O  Se o corpo de delicto for julgado snbsistente ou 
a pronuncia lançada por accordIo da reIa@o, ngo dever8 
publicar-se a decieHo sem audiencia do funccionarío, para 
ser mantida ou alterada, segundo os elementos de defesa 
que elle apresentar. 

Artigo 532.0 
Os magistrados administrativos ou seus delegados, que 

no exercicio de suas func@es forem ameaçados ou insdta- 
dos, devem imrnediatamente faeer prender o cnlpado, f o ~ -  
mando auto, que remetterão no termo de vinte e quatro 
horas ao agente do ministerio publico. 

âr t igo  333,- 
São applicaveis 9, eleição de todos os juizes electivos as dis- 

posições d'este codigo relatives A eleiçgo dos corpos adminis- 
trativos, observando-se os mais preceitos especiaes da legis- 
l a @ ~  em vigor. 

UISPOSIQ~ES TRANSITOF~AS 

Artigo 334.0 
Os actuas empregados das secretarias dos governos civis 

&o dispensados de novo encarte, e considerados para to- 
dos os effeitos como nomeados pelo governo, na conformi- 
dade d'este codigo. 

Brtigo 335.. 
Os actnaes empregados das secretarias dos governos ci- 

vis, que tiverem mais de dois annos de bom e effectivo 
servi90 na classe em que actualmente se acharem, poderzo 
ser promovidos independentemente de ooncnreo. 

Artigo 336.0 
As restricções impostas por este codjgo d nomea@o dos 

hccionarios dministrativos, e que n3o se encontram na 
legisla@o em vigor, não abrangem os que estiverem ser- 
vindo ao tempo da promulgaq30 do mesmo codigo, nem os 
que tiveagem ji servido bem esses mesmos cargos, para os 
quaes poderão ser nomeados de novo, tendo os requisitos 
prescriptos na lei actnd. 

Paço, em 21 de julho de 1870.= Joaé Dia% Fmmi~a. 
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REPERTORTO ALPHABETICO 

CODJGO ADMINISTRATIVO 

21 DE JULHO DE 1870 

~ãoletamento-6 d'elle isento em tempo de paz 0 regedor de pa- 
roehia, p. 73, art. 298: 

Accionistas de companhias organisadae para tomarem por em- 
preitads obras, serviços, fornecimentos ou arrecada& de rendi- 
mentos-sfio temporariamente inelegiveis, p. 15, art. 80.0, n." 8.0 

Aecordhrs do conselho de districto-ngo podem ser proferidos sem 
audiencia contradihria dss partes, p. 61, art. 2430 

-- formalidades que devem ter, p. 61, a r t  244.0 - teem força de sentenga com execuçgo apparelhada, p. 61, art. 
245.~ 

~ c t a s  das elcigòes- que destino taem, p. 18 e 19, art. 38.0 e 39.0 - levam os escrutinadores ti eabeca do circulo eleitoral para o 
apmamento dos votos, p. 19, art. 40.7 8 1.0 

-do apuramento, copis d'elhs entrega-se ao administrador presente, 
p. 19, srt. 42.0 - copia d'ellas 6 titulo dos eleitos, p. 19, wt. 43.0 - do apuramento e das asaembléas primarias - destino que devem 
ter, p, 20, art. 45.0 -- os duplicados de~olvem-se camara, p. 20, art. la5.0 g - devem inserir-se n'ellas as recelmar;ões contra as  illegalidades 
nas eleições, p. 20, art. 46~, 9 1 . O  

- 
- devem lavrar-se em livro especial, de todas a sessões dos cor- 

pos administrativos, p. 26, art. 7 7 . O  
-- quem as assigna, e como, no caso de discordancia, p. 26, art. 78.0, 

8 ia -- da falta da assignaturs deve declarar-se na aeta o motiva, p. 26, 
art. 78.O, Fj 2." - as deliberaçiies que d'ellas n2io constarem n%o têem vdida.de, 
p. 26, art. 80.0 
-- livros d'ellas quem os rubrica, p. 26, art, '77 O e 5 iin. 
- da caniara lavra-as o respectivo escrido, p. 49, art. 178.0, n.O 1.0 
-- devo n'ellas mencioaar-se o balanço mensal do cofre do conte- 

lho, p. 49, art. 184." - faz-se e remette-se ao governo civil do eleiçb da mesa e da con- 
atituiç% da junta geral, p. 52, art. 201.' 





meacão de bens de parochia-depende de confirma$io do con. 
selho de distiícto, p. 30, art. 96.5 n.* 3.0 
- p r r w  para ella se conceder, p. 30, art. 98.0 - ,I ~ 1 1  nrodnct~ 6 receita extraordinaria da junta de parochia. - -v- 

p. 31, & . Z 1 ~ ~ ~ ,  ..O 1 . O  

de bens ou estabelecimentos do concelho-a deliberaçzo da ca- 
,ma Hceres d'ella carece de approração do conselho de districto, 
p. 36, art. 121.0, n.O 9, p. 37, art. 123.0, n.O 3.0 - o nroducto d'ella B receita extraordinaria do concelho, p. 40. , 
art-  156.0, n: 3.0 - de bens do districto - reso l~e  Acerca d'elle a iunta geral, P. 53, - r -  , 
art. 210.0, n.O 4.0 - de bens do distrieto-é receita extraordinaria d'elle, D. 55, art, 

. h  . 
216.0, n." 3.0 - as que interessarem ao districto, concelho ou parochia, devem 
ser feitas em concurso publico, p. 79, art. 326.0 

Al ienados-veda  a divagação d'elles o administrador do conce- 
bo ,  p. 69, art. 279.9 n.0 13. 

.&Hmhamentos-regula-6s a camara por meio de postura, p. 35, 
art. 119.0, n.O 7.0 
- delibera &cerca dYeIIes sem dependencia de confirmação, p. 35, 

mt. 121.0, n.O 5.0, p. 37, art. 123.0 
- é obrigatoria a despeza que dles motivarem, p. 43, art. 150.0, 

n . O  l 1 . O  

Aluguer. de terrenos do municipio para feiras ou mercados-k re- 
ceita ordinãria do concelho, p. 40, art. 135.0, n.0 9.0 

A m a m m e n s e s - o  numero dos das administrades dos concelhos é 
hado pelo governador civil, como, p. 62, art.253.0, n.0 3.0, p. 71, 
art. 288.0. 8. 

.hmear&& de concelhos-qpando tem logar, p. 12, art. 4.. - effeitoi e formalidades d'dla, p. 12, art. 4.0 e 9 un. 
- de uma fregnezia a um concelho; separando-a de outro - quando 

e como póde fszer-se, p. 12, art. 6.0 - tem logar administrativamente nas parochias em que não ha elei- 
tores em numero snfficiente, ou em que não houve eleiqão depois de 
duas convocações successivar;, p. 12, art. 7.0, p. 63, art. 253.0, n.O 17.O - effeitos d'esta annexação, p. 12, art. 7.0 - d o  póde a dos concelhos decretar-se sem audiencia dos corpos 
locaes, p. 12, art. 8.0 

Animaei-a divaga* d'elles pelas ruas é assumpto de postura 
municipal, p. 35, art. 119.O, n o  5.0 

-veda-a o administrador do concelho, p. 69, art. 279.0, n.0 13.O 
AponentqSo dos empregados da  secretaria da camara municipal, 

p. 36, a*. 121.0, n.0 16.0 - depende de approvação, p: 37, art. 123.0, n o  6.0 
- B sua despeza é obrigatoria do concelho, p. 43, art. 150.0, n.O 9.0 
- 6 approvada sempre pelo governo, p. 50, art. 191.0, 5 un. - em que casos se concede, e com que vantagens, p. 50, ârt. 191.*, 

p. 74, art. 302.0 e 303.0, p. 75, art. 304.0 rt 308.0, p. 76, art. 310.0 - dos. empregados dos governos civis - quando e como póde ser 
concedida, p. 50, art. 191.0, p. 76, art. 209.0 e 310.0 

A~oeentadoda dos iuizea. agentes da ministerio. ~ubl ico  e offi- 
i iaes  de justiça-a despem d ' e h  Q obdgatoria do &ceiho, p. 44, 
a&. 150.0 n. 240 

Archivo da camara municipal-está a cargo do respectivo escrivão 
p. 48, art. 178.7 nao 4.0 

A r o a i t o  da junta wai-est8 commettids ao governo civil a sua 
p a r d a ,  p. 52, art. %)3.0 

grmaãi-as licengali para uso e porte d'elIas concede-ag o adm-bis- 
trador do concelho p. 69, art. 279.q n . O  6.0 

darsembleaãf eleitoraes-s%o convocadas por alvarh do governa- 
dor civil, p. 15, art. 21.0 - ha ama só em cada parochia ainda no m o  de annexa~k, p. 15, 
art. 23.0, 4 nn. - no éori'celho deve haver urna só, sendo possivei, e n%o o sendo 
aquellas que demandar a commodidade dos povos, p. 15,16, srt. 2&0, 
e 86. v L. - a clesignaçlio d'ellm é feita pelas camaras com recurso para o 
conselho de diitricto p. 16, art. 24.0 $$ 2.0, q. 58, art. 235.4 n i  2.0 - a sua deõignav* é permanente, e só pode ser alterada nos ca- 
sos especialmente determinados na lei, p. 16, art. 24?, 8 3.0 - o eumero e local d'eltas publica-se por editar com o rntervdlo 
ao menos de trinta dias entre s publica@o e a eIei@o, p. 16, art. 
24.0. 8 3.0 - quando n'ellas se não apresentar numero suficiente de eleitores, 
lavra-se o auto do facto, que assigna o presidente e o paroeho, 
p. 16, art. 26.0 - destino do auto, p. 16, art. %.O, Ej un. - de apurssmento-coma procedem no caso de nHo terem compa- 
recido eleitores em numero dobrado do das mesas parciaes, p. 17, 
art. 28.0 e 9s - segunda conooca@o dtellns, quando tem logar e dentro de que 
praso, p. 17, art. 29.' - quando se tem por terminada a eIei@ n'ellas, p. 19, art. 39.0 - annullada a eI/iiSâ;o em uma invalida a de todo o circulo, p. 20, 
art. 49.0 

Asso~ia~ões  de soceorros mutuos- não est& sujeitas 5 snperin- 
tendencia do governador civil, que s6 póde dar parte dos abusos 
que conhecer, p. 65, art. 256.0, 9 S.* - de 8 0 C C O W O S  mutws, superintende n'ellas o admínietrador do con- 
celho, p: 68, art. 278.0, n.* 6.0 

AuctoPlãades - vigia o governador civil como desempenham as 
snss funcçües as que exercem jwisdicflo no diatrieto, p. 63, ãrt. 
253.0, n.0 19.0 - &o as inferiores obrigadas a cumurir aa ordens lemies das su- 
periorea, p. 79, art. 329.0- 

'd 

- pena do caso de recusa ou negligencia, . 79, art. 329.0, 8 an. 
bom - mamia lavrar o presidente da mera efeitornl de dguma a c  

sembléa em que niio appareceu numero snfficiente de eleitor@, p. 16, 
art. 26.0 - quem 6 assignado e que deatino tem, p. 16, art, 26 e (j un. - deve fazer o presidente da aasemblia eleitoral em que nilo wn- 
correram eleitores em numero dobrado ao menos do dos Pogaes da 
mesa, p. 17, a r t  27.0 
-- que declara@es deve ter o auto e a quem 6 rmettido, p. I?, 

art. 27.0 $8 I: e 2: - deve fazer a mesa do apurarnento quando o numero de votantes 
nas differentes assembMas nko for ao menos o dobro do das respe- 
ctivas mesm, e envia-lo ao governador civil p. 17, art. 28.0 
c- de inve@táyagÜo-deue o administrador do concelho faaer de 
todos os que chegarem no seu conhecimento, p, 69, art. 279.0, 
no 21.0 



A=--deyem Ievn ta r  os Irq$strados administrativos p e h  f a h  
a. que o ~ d i g o  põe penas, p- 78, art. 324, 5 3.0 
- e 0s presidentes dos corpos administrativos, p. 78, art. 3249 

Q - impossibilidade #estes 6 supprida pelos magistrados 
nistrativo~, p. 78, art. 324.7 5 3.0 - d'elle deve remetter-se copia ao governador civil, p. 78, ãrt. 3a.; 
S 2.0 u -  - devem os magishados administrativos levantar e remetter a 
juizo em vinte e quatro horas quando forem ameaqados ou insulta, 
dos, p. 80, art. 332 O 

ãnxU&o-deve  o administrador do concelho prestar aos em-% 
dos fiscaes e jndiciaes, p. 70, art. 279.', n.O 25.0 
- deve o administrador do comelho prestar camara municipal, 

p. 70, art. 282.0, n.O 7.0 
mrrm -em Lisboa e Porto, p. 11, art. 1.0 e 2.' - em cada um d'elles ha um administrador, p. 13, art. 9;, 5 un, 
- tem ss mamas  at t r ibdges que oe admiaistradores do concelho, 

p. 71, art. 2M.o 
- menos as attribuições policiaes, que campekni aos commissaiios 

de policia, p. 71, arf. 285.0 
Saldfori da parochia - póde a junta de parociiia pedi-los á cs- 

m a  municipal para serem ctiltivados pelos viz:ulios d'ella, p. 20, 
art. 92.0 

PLaneos - aindaqne emprestem sobre penhores, tiLo carecem de li- 
cemp do governador civil, p. 64, art. 254.0, n.O 9.O 

Benesses applicados para a sustentagao dos parochos-não es th  
sob a administrsç80 da junta de parochia, p. 28, art. 89.O, n." 5.0 

aeasl do logradouro commum de parochia-regula o seu uso a junh,  
de p ~ ~ ,  p. 28, a& 90.0, n o  2.0 

-se pertencerem a mais de m a  parochia e houver desaecordo 
entre d a s ,  regula-o a camara municipal, o conselho de distrtricto ou 
o governo, segundo as parochias pertencerem a diverso concelho ou 
districto, p. 28, art. 91.0, p. 58, wt. 233.0, n.0 5.0 

-da pwochia-a acquisição ou alheagão d'eIles depende de confir- 
mas& do conselho de distncto, p. 30, art. 96.0, n.O 4.9 e art. 97.0 

-proprios da parochia-o seu rendimento 15 receita ordinaria d'el- 
Ia, p. 31, arti 102.0, n,O 1.0 

-proprios do concelho-regula a camara municipal a adminisha- 
$h dleUes, p. 34, art. 117.0, n.0 1.. 
- do logxadouro comrnum -regula a a m a r a  o modo de f ru içã~  

d'dk D. 34. ar&. 1X7.0. n.. 3-0 
-a a&@& ou acgu&i@o d ' e k i  pelas camaras depende de ap- 

p w a ç 5 o  do conselho de dístricto, p. 36, art. 121.0, n.O 9.0, p. 73, 
art. 123.0, n.O 3.0 

-a abbistra  ão e eonservs$io d'elles - incumbe ao presidente 
fia-% p. 3!, a*. 130.0, n.0 6.0 

-o r e n d i G b  dos mnnicipaes e receita ordinaria do concelIio, p. 
m, art. 135.0, n.0 1.0 

-a mprag%o e ~ n m a g o  dos do concelho -. é despeza obriga.- 
toria, p. =, art. 150-*, n.O 10.0 - do dístricto -delibera a junta geral sobre a acquisíaão e aihea- 
@o irdes, p. R art. 210.0, n.0 k o  
- . - 

o r tdnents d% do dois.ixict 6 receita ordinaria d'elle, p. 54, 
mt. 215.O n.O 1.O 

ãe resi%i -concede-os o sdministrador de concelho, 
pag. 69, art. B'i3.0~ n.. 2 . b  

ã-etes de residencia-em Lisboa e Porto m e d e m - o s  os gover- 
nadores civis, p. 70, art. 280.0 

Bancas -póde dar o administrador do concelho, com que formali- 
ddes,  p. 70, art, 279.O, n.O 26.O 

Cabos de policia - coadjuvam regedor de parochia, p. 13, 
art. 301.0 - em que tempo é feita a nomeação, p. 73, art. 301.4 

-s% subordinados ao regedor, e d'elle recebem or ens, p. 74, 
art. 301+0, 3 3.0 

3 
-tempo de serviw s que são obrigados, p. 74, art. 301.0, 8 4.0 
-1150 servem fora da respectiva. parochia, p. 74, mt. 301.4 4.0 
-são suspensos pelo regedor de parochia, p, 74, mt. 301.0, 5.0 
Caqa - regula a camara municipal a policia d'ella, sujeikn i!! o-a a 

taxa paga com a licenoa, p. 35, art. 119.0, n,o 12.0, e p. 41, art. 143.0 
Cadelas-s despeza com ellas é obrigatoria dos concelhos, p. 42, 

art. 150.O, n.0 1.0 
-o meIhoramento d'elks deve promover o governador civil, p. 64, 

axt. 234.4 n.O 5.0 
CSen -podem as camaras municipaes laugar impostos mbre elles, 

p. 41, art. 145.0 
C a e s - a  policia dleIles é regulada por postnrw da -ara munici- 

pal, p. 34, art. 119.0, n . ~  1.0 
Camara municipal, pbde requerer tt suppreash do concelho, 

por decreto do governo, pag. 11, art. 3.0, nP 1 . O  - ha uma em cada concelho, p. 13, art. 10.0 n . ~  2.0, p.33, art. 1 1 3 . O  - 6 de eIeiçEio directa dos cídadios eleitores, p. 13, art. 10.O 
- compete-lhe eleger o procurador á junta geral no caso ae d o  

haver eleigb por falta de eleitores, p. 17, art. 29.O, 5 1 . O  

- póde sei dissolvida por decreto do Rei, e nos Aqores e Madeira 
por alvarh do governo civil sujeito a confirmação, p. 23, art. 64.0 
e 5 1.0 - praso para a nova eleição, p. 23, art. 65.0, 5 1.0 
- regula a fruiçiio dos Iogradouros communs da  parochia, em que 

caso, p. 28, art. 91.0 
- defere ao pedido da  junta de parochia, sobre a diviiifio dos bd- 

dios desaproveitados da  freguezia, p. 29, art. 92.0 - numero de vogaes d'ella, p. 33, wt. 113.0 
- excep* quanto a Lisboa e Porto, p. 33, art. 113,\ 3 un. 
- elme logoaue entra em exercicio presidente e vice-presidente, 

p. 33, ãrt, r14:o 
- sess6es ordinarias e extraordínarias, p. 33, art. 115.0 e $$ un. 
- tem entrada e voto consultivo em b d ~  o administrador do eon- 

celho, p. 34, art. 116.O 
- attribnições, quanto B administrag8o dos propriorr do ooncelho, 

p. 34, art. 117.0, Ü.o 1 . O  - purtnto aos estabefecimenbarnuuicipaes, p. 34, art 117.0, R.* 2.0 
- uuanto 5 frui&o dos bens, pastos e logradonros communa, p. 34, - - . "  . 

ast.3 17.0, n.O 3.0- 
- q w t o  ás taxas pelo alaguer de terrenos para feiras, p. 34, art. 

117.0, n.O 4.0 
- deve ter o livro do tombo dos b~ do concelho, p. 34, ~ t .  118.0 
- posturas-assumptos d'ellas, p. 34 e 35, art. 119-0, n.OS 1.0 

a 12.0 - penas que podem comminar, p. 35, art. 1S0.O - attribaigoes- emprestimos-p. 35, art. 121.0, n.* lo-contratos 
de fornecimento, obras e servi@s do concelho, p. 35, wt.. IZíP, 



8 - 
n.0 2.0 -constrnc$io e conserva$o de estradas, p, 35, art. 191.0, 
no 3.0-constxucgão e conserva@o de pontes, fontes, aqueductos 
e 'quaesquer construc$es ou demolicoes por conta do concelho, 
p. 36, =c, 121.; mo"." e 6-"-alinhamento eabertura de ruas, p. 36, 
art. 121 0, n.0 5.0--expropriqPes, p. 35, art. 121.0, n . O  8.0-acquisi- 
$20 ealheação de bens, p. 35, art.121.0, 4." 9."-doaFes e legados, 
p. 36, art. 121.0, nn 10.0- pleitos e transaegões, p. 36, art 121.O, 
n.0 11.4- crea@o e suppressâo de estabelecimentos municipaee, 
p. 36, art 121.a, n.0 12.O -partidos, p. 36, art. 121.0, n.0 13.0-esco- 
las, p. 36, art. lSl.", n.* 14.0-creagão e suppressão de empregos e 
ordenados, p. 95, art. 121.O, n.O 15.0-aposentacSlo de empregados, 
p. 36,art.12X.o, n." 16.0-foirasernercados, p.36,art. 121.0, rt.017.0- 
celieiros communs, p. 36, art. 121.0, n.O 18.0-contribuig6es e sens 
regulamentos, p. 36, art. 121.O, n . O S  19.0 e 20.0- taxas policiaes, 
p. 36, art. 121.0, R.* 21.0-policia de limpeza, íncendios, soceorros 
por iounda$o, demolig%o de edifieios, etc., p. 36, art. 121 0, i?a jine. 

Camara mnnãcipal- quaes attribui~ões se tornam logo execu- 
torias, p. 37, mt. 123.0 - qnnes dependem de confimaç50, p. 37, art. 123.O. n.o".* a 9." - do governo, p. 37, art. 123.0, n.0 1.0 - do conselho de diitricto, p. 37, art. 129.9 8 1.0, n.O".Oa 6.0 e 9.0 

da junta geral, p. 37, art. 123.0, 5 un., nn 7.0 - em que tempo deve ser concedida ou negada r approvação, p. 
30. art. 98.0, P. 38, ai%. 125.0 - 'em que caio se'inkrrompe este praso de tempo, p. 30, art. 98.0, 
3 24  p. 38, art. 125.0 - funccões no aervico da drninistracãa ~ e r d  e districtal. o. 38. 

- &cerca de expostos, p. 38, art. 126.5 n.0 2.0 - prov8 por meio de concurso os partidos de facultativo~, botica- 
rios, parteiras, etc., e como, p. 98, art. 127.0 e - recurso contencioso das suas deliberap3es ensivas de algum 
direito, p. 30, art. 99.0, e p. 38, art. 128.0 

% 
- recurso das s m s  deliberapões oEensi~as de interesses, p. 81, art. 

100.0, p. 38, art. 128.0 - a6 suas deliberapões são executadas pelo presidente, p 38, art. 
129.0 - - - representa sobre todos os n~gocios publicos por intermedio do 
governador civil, p. 39, art. 131.0 - dri a sua opinião nos casos em que Q consultada, p. 39, art. 132.0 - presta ao administrador do concelho todos os es~ltarecimentos 
que eile pedir, sobre qualquer assumpto municipal, p. 39, art. 133.0 - receitas : classificaç%o, p. 40, ait. 134. 
- ordinarias, quaes são, p. 40, art. 135.0, n.os 1 . O  a 9.0 - extraordinarias, p: 40, art. 136.0, n.OS 1 . O  a 4.' - póde lanpr contnbui$es directas e indirectas, p* 40, ar% 137.0 - as directas sobre que, p. 40, art. 138.0 
- directa em dinheiro, como ha de ser lanpda, p. 41, art. 139.0 

nos rendimentos isentos de impostos geraes para o estado, p. 41, 
art. 139.0, 5 un. - aos proprietmios de Mra du concelho, p. 41, art. 1403 - sobre o trabalho, como se lançam e cobram, p. 41, art. 142.0 - páde lançar taxas sobre a c a p  e pesca, pagas por occasiâo de 
licenp, annual, p. 41, art. 143.0 e 144.0 - e contrihiliqões indirectas sobre os generos de consumo, p. $2, 
art. 146.0 

Camara muniallpal-com que condigiíes, p. 42, art. 146.4 
66 1.0 s 4-0 
-i> - excepção para Lisboa, Porb e Gaia, p. 42, art. 147.0 - não podem lança-las sobre a imporwao, exporta@o e transíto, 
p. 42, art. 148.0 
- deapezas: clsssificaqão, p. 42, arf. 150.0 - obrigatorias, quaes são, p. 42, arL 150+0, n.= 1.0 a 25." - facultativas3 em que consistem, p 44, art. 151.0 -- orçamento, em que tempo deve ser discutido e approvado, p. 

45, art. 158.0 
-'em que casa é devolvido ti camara para votar nova receita, p. 

45, art. 168.0 -- recusa d'eu. que effeitos tem, p. 32, art. %XP, p. 45, a&. 168.0 - r e p a s  para a organisag2o do orçamenh, p. 44, art. 152." e 156.0, 
v, 45. %ri. 157.0 
2 a ella deve o presidente prestar mtas, em que tempo e wmo, 

p. 46, art. 169.O, p. 47, art. 170.O e 171.0 -- delibera sobre a conta do presidente, e organisa a da gentia 
mnnicipaI, p. 47, &. 178.0 

-- como, p. 47, art. 370.' e li3.0 
- em que tmp deve apresenta-1s e aonde, p. 47, ãrt. 173.0 
-- vota a despeza para a impressiioda contas, em que caso, p. 47, 

~rt;. 174.0 . - - -- - B responsavel solidariamente p d a  gerencia da fazenda munici- 
pal, p- 4PJ art. 176.0 
-- mas podem declinar alguns dos vereadores a responsabilidade, 

como, p. 48, art. 176.', 5 un. - é competente para requerer em juiza para que sejam os verea, 
dores compellidos a pagar as quantias em que forem condemnado~, 
p. 48, art. 177.0 - tem um escriv8o que dla nomeia em concurso, p. 48, art. 178.0, 
e p. 49, art. 17R0 
- pro& a demissib dYene, p. 49, mlrt 180.0,3 2: 
-nomeia quem o sabsticua, dado o caso de impedimento, p 49, 

art. 181.0 - tem um thesonreiro que nomeia, p. 49, arE. 182.0 
-- arbika a fianga que elle deve prestar, p. 49, art. 183.0 - toma-lhe annnalmente coatias, e exige-lhe lun bala1190 m e m ]  do 

cofre, p. 49, art. 184.0 
-- fixa o vencimento do thesoiireiro, dentro de Que Emites, p. 49, 

art. 1 8 5 , ~  - responde solidariamente pelos alcances d'elle, p. 49, art. I%.* - alem do escriSo e themmiro, tem 0s mais empregados que fo- 
rem mister, p. 50, mt. 187.0 - propõem o quadro dos empregados do concelho, a quem, p. 50, 
are. 188.0 - nomeia, suspende e demitte OS seus empregados, menos o escri- 
vãoj p. 50, mt. í89.* 
-- concede-lhes licenps, p. 50, art. 190.0 -- póùe aposentá-los, em que casos, p. 50, art. 191.. - presta contas perante o canselho de districto, e é a tpmada d'd-  

las RC~O eonteneioso, p. 47, wt. 173.0, nn., e p. 59, art. 235.0, no 9.0 f -- é ouvida para se fixar o numero e amanuenses da adminisb- 
@o do concelho e ofüciaes de diligigencias, p. 62, art. 253.7 n.O 3.4, 
p. 71, mt. 288.0, 5. - é auxiliada pelo adnihistrdor do concelho, p, 70, att. 26Y2.0J n.0 7.0 



C m a p a   tem o administrador do caneelbo obGgi~- 
$50 de promo.t.er que elle cumpra as suas obrigaqzes, p. 70, art. %.O, 

n.D 8.0 
-a Lisboa e no Porta quem desempenha este serviço, p. 71, 

art. 282-0, 8 un. 
-forma amiialmcnte em dezembiw a pauta dos indivíduos que 

podem ser nomeados cabos de policia, p. 74, art. %I:, 6.. -- sgo receita d'ella as multas impostas aos vereadota que falta- 
rem ás sessões, p. 77, &ri;- 311.0, § un. 

Cargo - a aceitacão de alguni que eonstitiia inelegibilidade para 
os wrpoe adrniinistrativos faz perder os lagares destes, p. 21, 
art. 51.0 

Casas publicas de j op ,  liaspedarias, estalagens e similh8rita6- 
eath sob a vigiiilaocis do governador civil, p. 64, art. 254.0, 
n.O 10." 

-pertence a policia d'ellas ao administrador do concelho, p. 69, 
art. 273.0, n . O  5.0 - lirenps para elltas - quam as concede, p. 69, art. 279,a, nao 40 

-em Lisboa e no Porto, p. 70, art. 280-0 
Casos omissos e urgentes-pQde n'elles prover o go~ernador civil, 

dando conta ao governo, p. %, mt. 262.0 
-e o adminis&radcr do concelho, p. 71, art. 283.0 
Celleiroa eommuus de parochia -o  seu renilirnento 6 parochial, 
p. 31, art. 102.9 n.0 5.O 

-&cerca dos do concelho - func@es da camara municipal, p. 36, 
art. 12C.o, n.O 18.0 

-dependem da approvagao, em que caso, p. 37, art. 123.f n . O  8.0 
C e m i t e x h s - a s  daspems dos que esGo a cargo da parochia &o 

obrigatorias, n. 32. art. 10P.a, n." 10.O 
- ourcndime&o dós do concelho são rceeíta ordinario d'elle, p. 40, 

vt. 135.0, n . ~  8.0 
--a construcgão e reparaçzo d1e71es B despeza obrigatoria do cor- 

eebo, p. 43, art. 1 5 [ ) . O ,  n.qS.0 -- parochiaes -policia-os o regedor de parochia, p. T3, art. B9.q 
n.O 7." 

Cnamhés -policia d'ellas, regula-a a camara, p. 35, mt. 119.0, 
n.0 4.0 

4Xer3ges de ordens m r a s  - s k  inelegc~eis para os corpos admi- 
nistrstiws, p. 15, art. 19.4 n . O  3.0 

C6Kreri publicos e dos estabelecimentos e corpora$es pias - podem 
ser examinadoa e veriGea2a a eseripturayxo pelo gooveraadox cii.il, 
p 63,zu-t. 253.", n . O  16.0 

Cemrnt~Zb de viaoiio municiual -d7ella deaenaem as delibera- 
~ O c s  da camara sob% estradas; p. 35, art. lS1.q n? 3.0, e *. 37, 
mt. l23.9, n.O 2.0 - nomeia o governador civil para substituir a rnwa dissoloids 
de um estabelecimento pio, p. 65, ast. 256.0, n.O 1.0, 

C~inm*uair&oa de policia-pertencm-Ihes eni L i J c e  no Porto 
as aitribui$ks polieiaes dos administradores dos coneellio, p. 71, 
art. 285.0 

Coacelbos-dividem-se em parochias,.p. 11, art. 1.0 - de Lisboa e Porta dividem-se ern bwrros, p. 11, mt. I.*, t$ un. - s b  ;ora W s  os &eitos considerados pessoas rnoraes, p. 79: 
art. 325.~ - o seu numero esth designado na legisislação vigente, p. 11, 
art 2.0 

~oncslitos- em qae casos puaem sed.,wppRmiaos .ppl h e b  
do grjverno, p. 11 e 12, mt. 3.' - podem ser .dnnexaclos por ia6ermse da oonaervstoria uu úa &- 
ministrsção, e corno p 12, art. 4.O - não podem ser supprimidos ou annesados sem sudiencis i& 
camwaa, p. 12, artw 8.0 

-em cada um dd'el1es ha um administrador bi exwp$o dos de Les- 
boa e Porto, p. 13, art. 5.O e fJ un. - e uma camwa municíp&1, p. 13, art. 1Q0, an 2.0 - os de  Lisboa, &ia e Porto eãu  regido^ por- leis espaciaee qnanto 
aos imposhs de rmmuiuo, p. 42, art. 1$7~ 

Çoncarsie-6 necessario para os contratos de dhe&, arremata- 
çõea de rendimentos, foniecimentm e ernpreitadag em que &teres- 
sar o distriiclo, o eondelho e a parochia, p. 79, &. 3%. 

-- ~ ã . 0  dispensados d'dle os empregados dos overnos civis que 
tirarem &ia amas de bom seivip, p. 80, Prt. &*.a - (': riecessario para o provimentri dos paztidos, p. Ri, W. 127." - e para a aorneagh do e 6 v k  ds csmara, p 49, art 170.0 - e par& s nomea* de amanuem e oniciaes h s  goyernos ci- 
i~ig y- 66, art. 267.0 

ConrrctlhePro de districb - te9 Greito a um terp do ordenada 
&O govwnaaor civil, em que caso, p. 79, srt. 305.0 

Coase lho  de diLugrSc2a-ha um aa capital de cada districto, 
que 6 tamhm tribnnd de 1.a  instancia do conteneioso adminíska- 
tiuo, y. 13, art. U.0 - t5 onvído nas nnnexa@s do& conmlhos e Clas fregileziss, p. 12, 
art. 4.4 $ un. - 6 de nomeagt, do gover~o, p. 1;P. act. 12.4 9 rrn. - conhece em recarso de designizção dclss assernblku eleitoraes, 
feita pelas carnaras, no prmo de trinta dias, p, 16, art. Sd.o,g§ ?.o 
c? 40 

--hão coahece das illegttlidsdes das elei@a, sem que haja ree1~- 
ma$, ou protesto, p. 20, art, 47.0 -- da sun deeiaão sobre reclamações eleíturaes hr secerm para o 
supremo tribunal administrativo, p. 20, art. 48.0 - p8ile ser dissolvido por decretn do rei, wnvomndwe a janta 
geral em trinm dias para faeer noya propostaJ p. 23, art. M . O  e 65.4 - confirma as delibera@es dos coryos rdmini8trstivas temadas 
na aeg-unda reunião sem maioria, a,+ 24? art. 72.4 8 2 . O  - resoIoe pela junta geral W o  o çapo de empate em votq3o por 
escrutiriio em duas sess&a, p. 25, art. 74.q @ 2.0 - j u l p  B ndlidade ads deliberaç6w dos w~pos do administra- 
@O publica, p 25, &. 76.0, § 1.. -- as snaj ddib~~"dç2es quando nullm julgadas no supremo 
tribunal drninintrativo, p. 25, ar6. 76?, 8 2,' - re~tila a fruiÇBo dos logradourbs wmmnas risa parochias, em que 
caso, p, 28, art. 9 1 . O  - appiors, as deEbera$iies da junta de parodiia sobe emprestirno~, 
contratos de obras, aquisição s alheaçik de bena, aeeit~glo de 
doa@esJ pleitos, esprgpris$i>es e Itinwmento de contrittui@es, p. 33, 
art. 91.O - denfiro de que praso, p. 3% art. 9E.e - proropaç8o d'elle, p. 30, &. 9s @, $$ 1.0 e 2.0, p. 64, 9i-t, 255.0, 
nVQ 1.0 

conhece em recurm ctonteneioso dae deliberações drt junta $e 
parochia qlie offenderem dgvm direito, p. 30, art. 99.0 



12 - 
#mseUho de ãisrtrieto -e gaciosamente das que offenderem 

interesses, p. 31, a+. 100.O - aa wntribai@es necessarias para a despeza obrigatoiia da 
junta de parochia quando esta recusa faze-10, p. 32, art. 106.0 - approva os orçamentos das junta de parochia, p, 33, art. 109.0 - mnheee em recurso das contas tomadas pelo administrador do 
concelho ás junta de parochia p. 33, art. 110.0 - auetorisa os emprestimos municipaes at8 10:0006000 réis, p. 37, 
mt. 123.*, 8 iin., n.O 1.0 - e os'contratos de obras, fornecimentos c serr ips  dos concelhos 
dentro da mesms somma, p. 37, art.  123.0 un. n.O 1.0 - as transaccões sobre pleitos do concelho, p. 37, art. 123.5 5 un. 
n . O  5.0 - as doayões com encargos, p. 37, art. 123.q 5 un., n.0 4.0 
- a acquisi~ão e alhea$o de propriedades do concelho, p. 36, 

art. 123.O, 9 un., nao 3 . O  - a. c r e a c b  e supppressLio dos estabeleei- 
mentos munieipaes, partidos, escolas, empregos e aposentaqão dos 
empregados, p. 37, art. 123.0, 9 un., n.0 6.0-lancamento de contri- 
bui*~ e seus regulamentos, p. 37, art. 123.9 n." 9.0 - praao de tempo dentro do qual deve conceder ou negar a appro- 
vaçb,  p. 30, art. 98.0, p. 38.0, axt. 123.0-prorogagão, p. 64, art. 
255.0, n.* 1.0 

-decide as questões qne suscitarem os contratos com os faculta- 
tivo~, e outros individuos providos em partidos das camaras, p. 38, 
art. 127.4 3 2.0 

--conhece em recurso das deiiber&es da camara municipal, offen- 
sivas de direitos ou de Interesses, p. 30, art. 99.9 p. 31, a r t  lOO.4 
p, 38, art. 128.0 
-- appmva os orgamentos municipaes em que caso e em que tempo. 

p. 30, art. 98.0, p. 45, art. 160.0, 5 3: 
-faculdades que tem quanto ao augmento e dirninulfão de despe- 

ms, p. 44 art. 161.0 
--vota. as contribiii@es municipaes, em que caso, p. 32, art. 106.0, 

p. 45, atk 1 6 3 . O  
-julga as  contas de gerencia das camaras municipaes, p. 47, art. 
173.0, § un- 

-fixa o quadro dos empregados da camara, em que case, p. 50, 
art. 188.0 - provê no que for urgente, não se reunindo a junta geral, ou nâo 
deliberando ella sobre os assumphs que lhe forem apresentados, 
p. 52, art. 208.0 

-a proposta dos vogaes belIe é feita pela junta geral, p. 54, art. 
213.0, ao i.+. p. 56, art. 223.0 

-co&o e q ~ á n d o , . ~ .  56, srt. 2 2 3 . O  
- eomposi$io d'elle, p. 56, art. 223.0, p. 57, art. 424.9 
- pro sta em que caso se devolve ao governador civil, p. 56, art. 

223.0. g2.0 ~ 

-qua%dades e resideneia dos propostos, p. 36, art. 223.0 e EJ 1.0 
-- substitiibs - qiiantos tem o conselho e quem os nomeia, a. 51, 

. A  . 
art. 224.O 

--incompatibilidade com outros cargos de elei95.o ou de nomeaçb, 
p. 57, art. 225.0 
- exceocão. n. 57. art. 225.0 

I f  I *  

-os seus Togaes &o podem individualmente ser suspensos ou de- 
mittidos, p. 57, art. 226." - excep@o, p, 57, art, 226.0 

Conselho de districto-ministerio publico junto rl'elle, 
quem é dempenhado, p. 57, art. 227.0 - sessões ordinarias e extraor&nariati, p, 57, art. 228.0 -- exeeugh das suas deliberaç6es, a quem compete, p. 5'7, art. 
229.0 

-junto d'dle serve de secretario um empregado do governo civil, 
a. 57, mrtrt. 227: 
-i atirilmig6es especiaes, p. 57, art. 280. 
-consultivas, sobre que assumpbs rrecásm, p; 57, art. 231.0 
--casos em que deva necessariamente ser onvido, p. 57, tirt. 232.° 
-- attribuilões tutelares, quaes s k ,  p. 58, art. 233.0 - til0 ha d'ellas recurso, p. 56, art. 234.0 
-- excepçGes, p. 68; art. 234.0, ni5 1,. a 4.0 - para quem, p. 58, art. 234.0. $ un. - attribui~ües contencioscts, quaes sâo, p. 58, art. 235.5 n." 1 . O  

a 10:O - podem aos seus QO&RP,S oppor-se suapeiçGea, como, p. 60, art. 237.0 
-deve julga-las, guardadas as regrãs do processo civil, p. 60, srt- 

237.0. 6 2.0 -- nãovdeí-e drnittí-ias por opiniões pditims, p. 60, art. 237.O, 5 4P - effeitos d'ellas em re1açS.o aos vogam averbados de suspeitos em- 
quanto não ioa confissTio ou jalgamento, p. 60, art. 237.0, @ 3.9 - conhece das suspeigik oppostas a outro tribnnal inteiro, m que 
caso, p 60, art. 239 e 2PO.o 

- - d o  póde recusar-se 8 julgar com o fundamento da obscuri- 
dade da lei. a. 61. art. 24L0 

-a20 conbgee de  uestiies sobre posse e sobre titulos de proprie 
dadc, n. 61, art. 24% o -- ri&- púde proferir accurdfios sem audiencia antradietoiiã das 
partes, p. 61, art. 243.0 

-formalidades que devem ter os seus accordiioa, p. 61, art. 2M.n -- teem força de sentença com exeeu$io apparelhadl~,p. 61, art. 245.0 - de todas as suas deeiç0es coiiteneiosas definitivas, ha recurso 
para o supremo tribunal admini~trativo, p. 61, art 246.0 - excepç%o, p. 61, art. 246.0, 5 2.9 
-- o primeiro dos seus vogaes serve de governador e i ~  no caso de 

impedimento d'este e do wcretario geral, p. 62, art. 250.0 - B ouvido consuZtivameiate nas annexa$Ges dos concelhos, p. 12, 
art. 4.0, 9 un. 

-nas annexaç'jes de paracbiss, p. 17, ãrt. 7.0, p. 63, art. 253.0, 
n.' 17.0 - nas gro~qações de prasor; para ap rovsar ou para rejeitar ss de- 
liberapes da juotn de par~ehia, p. &, aut. 98.0, § 2.0, p. 38, art. 
123.7 p. 64, art. =5.O, n.O 1.0 

-na ilesignaqão do numero de procuradores á junta geral que de- 
vam ser eleitos por cada concelho, p. 51, tu% 194.0 
-- quando em caso urgente tiver de intentar-se pleito por conta do 

districto, p. 53, mt. 210.9 n.O 6.0, p. W, art. 211.@ 
- nos caso6 designados, p. 57, art. 232.0 
--na designapâo do numero dos amanuemes e oBciaes de ditigy- 

cias das administPa@es dos concelhos, p. 62, art, 253.0, n." 3.4 p. 41, 
art. 288.' 

--na, approva~iio de estatutos &s assoeiaç6es, p. 63, art. 253-0, 
nao 1 4 . O  

--na coneesuão de licenaas aos estabelecimentos insalnbr~, p- 6% 
art. %$.O, nSri 2.4 





C a W w 3 3 ~ ~ ~ 6 i - n B o  comparecendo, delibera a c a m a  só, p. 38, - 
art. 2240, § po. 

Cowpos ~dmimstrativo~ -quaes s80, p, 13, a&. 10.0 - mnaic ips ,  parochiaes e distriches - sito de elei* directa dos 
eleitores, menos o conselho de districto, que é de nom&o regia, 
p. i3 e 14, art 12.0 - quaes parentes nPo podem servir simultaneamente n'elles, p. 21, 
a r ~ - W . ~  - preferencia para o serviço n'elles dada a eleiçEio de parentes, p. 21, 
ai.e. 50.0  9 nn. -- em que casos se perdem os logares n'elles, p. 21, art. 5 1 . O  - exceMo com re laçb  aos pares e deputados, p. 21, a&. 5L0, 

das mas  faltas, p. ai, srt. 52.5 $ un. 
3 - concedem licenças aos seus vogaes, e conhecem da legitimi ade 

- as mas funcp5es são gratuitas e obrigatorias, e começam no dia 
2 de janeiro, durando por tres amos, p. 22, art. 55.0 e 56.0 - prestam juramento e corno, p. 22, art. 57.& - as surts sessões são publicas, p. 22, a*. 56.0 - ordinarias ou extraordinarias, sendo agnellas em dia certo designa- 
do annualrnente na primeira sessiio, p. 22, art. 59.0 e 60." - nas ordinariaõ podem tratar-se todos os assum tos da compe- 
taaoia d7elles, nas estraordinariaa a6 os objectos &sipdos p a ~  
ellss, p. 23, art, 60.0, 5 uu. e art. 63: - chamamento para as sessões ordinarias - como se faz e quem o 
faz, p. 23, art. 62.0 - extrmxdinwiss, quando têem logar, p. 23, a*. 61.0 
- podem ser dissolvidos pelo governo, p. 23, art. 64.0 - os da  M e i r a  e Açores são dissolvidos pelo governador civil com 

confirmação regia, p. 23, art. 64.0, 5 1.0 
formalidades da ordem de di~solu$ão, p. 23, art. 65,. - sendo condemnados, ou a sua maioria, em processo criminal or- 

dinario s% dissolvidos, p. 23, art. 66.0 - podem ser criminalmente processados sem que obste a dissoIu- 
@o, p. 24, art. 67.0 - &o, no caso de dismlugSo, substituidos pelos substitutos, ou pe- 
los que serviram nos amos anteores ,  p. 24, srt. 68.0 e gnn. - nomeados ou eleitos fóin da epocha ordinaria duram sómente 
até ella chegar, p. 24, art. 69.0 
- podem ser reeleitos, p. 24, arC. 70.0 
- n b  podem validamente deliberar sem estar presente a maioria 

de seus membros; p. 24, art. 71: - excepqão a esta regra, p. 24, 
art. 72.0 e 5 1.0 - as deliberaç9es assim tomadas carecem de conürmaç50, p. 24, 
art. 72.0, 5 2.0 - os seus vogaes n lo  podem tornar parte lios nepcios em que fe 
rem interessados, oir os parentes designados na lei, p. 23, art. 75.'' - casos em que &o nullas as suas deliberagõas, p, 25, art. 76.O, 
wS 1.0 a 40 - qnem declara ou julga a nullidade d'ellas, p. 25, art. 76.5 @ 
1.0 e 2.0 
- devem lavrar acta de todas as suas sess8es em livro especial, p. 26 

art. 77.O - formalidades das actas, p. 26, wt. 78.0 - nBo podem 0s vogaes motivar o voto nem recorrer da delibera- 
@o, mas podem assi- vencidos, p. 26, art. 780, §s 1.O e 2." - os sem vogm obrigados a votar, p. 26, art. 79.0 

Çsrpos administ~atiros-as suas deliberaçCes n8o tbem validade 
se nCio constarem das a c t a ,  p. 26, art.. .%I.* - a sua nomeaçgo devolve-se ao conselho de districto na falta de 
elei$ão, p. 17, art.Z9.0 e p. 38, art. 233.0, h: 2.0-ex~ep@o, p. 17, 
art. 29.0. 6 1.0 - em t&os superintende 0 gor9eniador civil, p, 63, art. 253.O, u.O 20.0 
- os do concelho que nBo tiverem chefes especiaes sujeitos imme- 

diatamente ao governo s8o superintendidos pelo administrador do 
concelho p. 70, nrt. 282.0, n.0 6 . O  - ngo podem os seus zogaes ter parte nos contratos que perante 
elles se celebrarem, p. (9, art. 827.0 - continuam em exercicio atè sei em substitui dos^ p 79, art. 328.0 

Creancas abandanadas e desvalidas-prove a j~untrr geral sobre 
ã crea+o d'elIa~, p. 33, s r t  210.0, n . O  10.0- 

Crimes e delictoç-&cerca d'elles fomâ a dministracg2o do con- 
eeIho autos de investiga$o, que remette ao poder judicial, p. 69, 
art. 279.0, n: 21.0 - dos que se cornmetterem na parochia dti o regedor parte ao ad- 
rninistrador do concelho, p. 73, art. 299.4 n.O 5.0 

C n I t e - a  gerencia dos fundos votados para elle pertence ao paro- 
cho, p. 2$, art. 87.0, § 2: - os bens e rendimentos doados il fregnezis para a despem d'elle 
admiiiistxa-os a jaula de parochia, p. 28, art. $8.0, u." 2.0 -- as despezss d'elle e a de paramentos, alfaias, Tasos sagrados e 
guim,rnentoa s%o obrigstorias da parochia, p. 32! art. 107.0, n.O 2.0 

Custas - ngo piide ser cond~mnado u'ellns o admfnistrador do 
concelhu quando accusa ilofraccUes de posturas, p. 69, art. 2'7P.O, 
n.0 20. - - nem os officiaes de diligencias das administraynies dos concelhos, 
p. 72, art. 289.0 

aelegaqáo de fuoc$Ges-p6de fazer o administrador do ooncelho 
annexado a outro, p. 12, art, 5 . O  - podem toílos os administradores dos wiiee1hos fazer, quando e 
com que formnlidacle, p. '10, art. 282.p n.0 5.0 - pbde o regedor de pwochia receber do administrador do conce- 
lho para exercer funcçGiiee publicas, p. 73, art. SY~P, n.0 6.0 

DeIiberacGen tornadas drpojs de segunda convocap%o pelos cor- 
pos administrativos, sem maioria, carecem de canfirmaqb do con- 
selho de dist~ictn, p. 24, art. 72.0, 5 2.0 - tornam-se 5 pluralidade de votos, prm-alecendo o do presidente 
em caso de empate, p. 24, xrt. 73: - exeepçlo qiaanto ás decisões contencioa~s do conselho de distri- 
eto, p. 2.5, a&. 73.0, 5 un. - 350 nullas aqueI1as em que intervier algiim wgal  de corpo ad- 
ministrativo, que n'ellas tenha interesse ou algum dos parentes de- 
signados na le~ ,  p. 25, art. 75.0 e $ 1.0 - em que casos são nullas as que tomam os corpos admintstra- 
tivos, p. 25, art. 76.0, n.OS I." a 4.0 - da junta de parocrhia-quaes carecem de approvaçao do conse- 
lho dp. districto, p. 30? ait. 96.0 e 97.0 - dentro ele qrie praso (leve ser concedida ou negada p. 30, 
art. 98.0 - quando sern approraçzo se tornam executorias; p. 30, ai%. 98.0 - de todas as que offenderem direitos de alguem se pbds interpor 
recurso conteneioso, p. 30, art  99.0 - e rec1aniscFto pai- a eiuctoridnde quem a tutela e superinten- 

2 



&o d e e r ,  se este offender os intwcw de d g ~ m ,  
p. 31, art. 100.0 

-da camara municipal - assurnptos d'ellas, p. 35 
*$i& e. lZiX.0, no"." a 22.0 - qnmda se tornam executorias, p. 37, art. 1 2 3 ~  - q n m  dependem de approvaqâo do governo, p. 37, art. 123.0, 3 =.; 8.4 1 . O  - quw &pendem do comelho de districto, p. 372 art. l23.0, g un., 

1." a 6.0 e 9.0 - qnaes dependem da comroissão de viacão, p. 37, a%. 123.O, n.O 2.O - quries dependem da junta geral, p. 37, art. 123, n.O 7.0 - em que tempo deve ser dada ou negada a approva$io, p, 30, 
art. 98.q p. %P, art. 129.0 - prorogaflo, p. 64, art. 255.5 n o  1.0 - da  Janta gefd-clames em que se dividem, p. 53, art. %Mo - dehberatins-pizaes s50, p. 53, arirt. 210.; n Os 1.0 a 13.0 - quaes dependem de approvago do governo, p. 54, art. 211.0 e 
9 - quaes exerce em eaw urgente o governador civil sem ddibera- 
$h da janta geral, p. 54, a&. 211.0 - consultivas da junta geral - quaes são, p. 54, art. 214.0,n.04 1 . O  

a 3.4 
- a a p p r o v q h  e reje@o das da camara e da junta de parochia, 

compete ao conselho de districto, p. 58, art. 233.7 n.O 3." - de que se recorre quando se suspende a sua execug20, p. 60, 
qt. 236.0, 5 nn. 

De~n&wcaqslo de limites, dos districtos, concelhos e parochias, é 
attribuiçh do governo, p. 11, art. 2.0, 5 un. 

Desnbsãao aos empregados da camara-por quem 8 dada, p. 50, 
ar6. 189.0 - do w r i v b  da camara, p. 49, a+. 180.0, 5 2.0 - dos vogam do conselho de districta- em que casos póde ser in- 
dividualmente dada. p. 57. art. 226-0 - dB o governadorcivil aos empregados da sua nomea$o, p. 63, 
&. 253.0, no 9.0 - do adm'istrador do eoneelho-quem a pede dar, g. 67, art. 
273.0 -. . . - dB o administrador do concelho ao3 empregados ds sua nomea- 
ção, p. 10, art. 282.0, n.O 1.0 
- da regedor de pwochia- quem a dá, p. 72, art. 296.' 
- dos cabos de policia- & dada pdo adminish-ador do concelho, 
p. 74, art. 301.0, 5 5: - incorre n'ella o funccionario administrativo gae sb do seu 10- 
gar sem licenga, p. 77, art, 318,o - é dada pelas ariotoridades administrativas ou pelo governo, e 
n&o depende de julgamento pelos tribunaes, p. 78, art. 324.0, 8 4." 

Bemoli$ie de edificios arruinados ou que ameacem ruina - func- 
çGes da camara, p. 36, art. 121.0, in jine. 

Depmtad~-pdde ser membro dos corpos adminietrativos, salvo 
dnrante as funcqões legislativas, p. 21, art. 51.0, 5 un. 

Despem- parochiaes obrigatorias - guaes são, p. 32, art. 107.0 - facultativas, p. $2, art. 108.0 - o pagamento das municipaes ordena-o o presidente da camar% 
p. 39, art.f30.0,n.04.0 -- obrigatorias dos concelhos - quaes são, p. e2, art. 150.4 nMS 1: 
a% 

Despesas-fiicultativae, p. 44, art. 1 5 1 , o  
-- 6s urgarites e imprevistas provk-se por meio de orcamento sup- 

ple-nt?r, p. 45, art. 156.*, n.O 2." 
-- ~nseiidas no orçamento do concelho- yuaes podem ser augmen- 

tadas e quaes diminuídas, p. 45, ai%. 1 6 1 . O  
.-- quaes ficam auctoilssdas, se o orcamento não 6 approvad~ antes 

de corne5ar o anno a que respeita, p. 46, art. 164.0 - da camara - hfo de ser todas pagas pelo thesonreiro do come- 
lho, p. 49, art. 181.0 -- do distrjcto - distribue a junta gera1 pelos wncelhos as quotas 
para o pagameato d'eIIas, p. 53, art. 210.0, n? 9.0 - districtaes-s8o obrigatorias ou fmultati~a.as, p. 55, art. 217.0 

V ohrigatorias - quses sh, p. 55, zrt. 217.0, n.os 1.0 a 10.0 - facultativas - quaes &o, g. 55, srt. 218.0 
Rias para as e le ies  districtaes, municipaes e parochiaes-de&- 

gna-os o co~seiào de districto, p. 58, art. 233.0, n.9 IP 
Direihs - a d e n s a  d'elles pelos actos tntelrares da c o w l h o  de 

districto é fundamento para recurso conteneioso, p. 58, art. 434.4 
1i.O 4.0 

Disssincii.% das c t r ~ p o r a ~  adminietfativas-wse 6 anhnl- 
da elei@o pelo eorisetho de diriticto, p. 20, a&. Fj$ 1.~ e 2.0, 
p. 21, art. 49.0, 9 un. - a corporação diwlvírls é snbstftuida pela cessante até & nova 
deiçao, p. 20, art. 47.0, 9-2.0 - dos corpos nduririistracivos -qusin a faz, g. 23, art- 64.~ -- das da Madeira e Aqres -a quem pertence e eom que forma- 
lidades, p. 23, art. Ç4.O, § 1.0 - da junta da parochia -a qnem compete, p. 23) art. 64.4 2.0, 
p. G4." art. 255.0 n.0 S.* - a ordem para a dissoln~ção deve ser awmpanhada da ordem de 
eleicão, e com que prxso, p. 23, art. 65.0, 5 1.1 - excepção, p. 23, art. 65.0 
-- do conselho de distrirido- deve eonter a ordem dar euniao da jun ta 

geral, p. 23, art. 65.; 2.0 - é consequencia uecessaria da  condõmnaç& em processo ordina- 
rio criminal de qualquer corpora~hcLo ou da sua maioria, p. 23, art. 660 - nào obsta ao procedimento crin-iinal contra a corpora@o por de- 
Iicto comrnettido no esereieio das suas funcç6es, p. 24, ar*. 67 o 

Distrlctorii-dividem-se ent concelhos, p. 11, art. 1.0 - quantcs ha, p. 11, art. 2.O - são consideradas pessoas moraes, 
p. 79, art. 925.0 - cada um d'ellea 6 regido por iim magistrado com o nome de 
go~erndcílor civil, p. 13, nrt.  3.0 
- ha em câd:t um d'elles uma junta geral, p. 13, art. 1 0 . O ,  1.0  - e um consellio de dishieto, qw serve tambem de tribunal de 

primeira instancia do wnkncioso administrativo, p. 23, art. 11.0 
-- a auota sara as deuezas d'elle é obriaatorie do eoseeIho, a. 42, 

w 

rias d'ella, p. 32, art. I~T.", 7.; - CIS carnaya munzeipni - sao despeza obrigatoria c10 concelho, 
p. 42, art. 259.0 r1.O 17.* -- do dktricto - são despeza. obrig2toria d'eIle, p. 55, ark. 217.O, 
I>:@ 7.0 

&ividendBas de acqões e juros de credito ou de frindos publicor- 
350 receita ordinaria t k ~  eoncdho, p. 40, art. 1.75.- n.O5 2." e 3.78 



DiwMendos-de acções ou de obrigaç6es que o distrícta possua 
- s&j receita ordinaris d'elle, p. 54, art 215.0, n.0 3.0 

I)&p-lsãr, do territorio do continente e das ilhas em districtos, con- 
celhos e parochias, p. 11, art. 1.O e 5 un. - dos concelhos de Lisboa e Porto, p. 12, art. 3.0 e 5 un. 
- informa icerca d'ella a junta geral, p. 54, art. 213.0, 2.0 
poacies -a aceitaqão d'ellas pela junta de parochia carece da 

sppiova$io do conselho de districto, p. 30, art. 96.0, n.0 4.0 e 
ari. 97.0 - ,%o receita extraordinaris da parochia, p. 31, art. 103.O, n.O 9.0 - a aceitago d'ellas pela camara municipal depende da approva- 
@osuperior,tsndaencargos, p.36,art.121.0,n.o10.qep.37,art.123.0, 
11.0 4.0 - &o rewita extraordimria do concelho, p. 40, art: 136.0, n.- 1.0 - sobre a aceita& das feitas ao districto delibera a junta geral, 
p. 53, art. 210.7 n.O 4.0 

-feitas ao districto são receita extraordinaris d'eue, p. 53, art. 216.0, 
n.0 1.0 

EdilSaiohi mruinados-demoliqão, p. 35, art. 119.0, n.O 8.0 - as despezas dos que estão a tcargo do concelho, como pagos, pri- 
ges ,  tribunaes, conservatorias, etc., sâo obrigatorias, p. 43, art. 150.0, 
n.0 1.0 - do distrieto-delibera ácerca da construegão, repara~iio ou re- 
edificaqlo a junta geral, p. 53, arf.. 210.0, n." 4.4 - dktrietcaes-a despeza da sua conservagão é obrigatoria do dis- 
tricto, p. 55, art. 217.0, nqO 5.0 

&legiveis par8 os corpos adminiiitrirtivos -quaes &o, p. 14,art. 18.0 - para o conselho de districto - quaes s k ,  p. 56, art. 223.0 
Eleiqão- a f a l h  d'ella em dois triennios dit fundamento para 

a suppressh do concelho por decreto do governo, p. 12, art. 3.0, 
n.0 a: -- a- -- a sua falta nas parochias depois de duas convocaçòes succes- 
sivas prodiiz a annexagão administrativa d'ellas a, outras, p. 12, 
art. 7: 
- na occasião em que se faz a dos corpos administrativos elegem-se 

substitutos em numero igual ao dos vogrtes d'elles, p. 14, art. 13.0 
- 15 triennal, feita no mez de outubro, precedendo as  eleições dis- 

Metaes e munieipaes Ps parochiaes, p. 14, art. 14.0 - faz-se por parochia, concelho ou circulo, segundo a sua natureza, 
p. 14, art. 15: - na municipal cada concelho constitue um circulo eleitoral, p. 14, 
art. 15.0, un. - á dolos corpos arlministrativos 8 applicavel em todas as suas psr- 
tes a lei geral relativa A eleição dos deputados, p. 14, arc. 16: - para ellrt se fazer mandam os administradol-es dos concelhos d- 
fixar editas com a designação do local, dia e hora, p. 15, art. 522: - sendo paroehial, composição da mesa, p. 16, art. 25.0 - não ha nos concelhos, em que pela contagem das listas se veri- 
ficar n b  haverem concorrido eleitores em numero dobrado pelo me- 
nos da mess ou mesas das assembl6as eleitoraes, p. 16 e 17, art. 2 7 . O  
e 28." - quando se devolve o direito de faze-Ia ao conselho de distrieto, 
p.-17, art. 29.9 p+ 58, art. 233.0, n.O 2.' - quando 9. camttra municipal, p. 17, art. 29.4 8 1.0 
- a falta d'ella nos cargos parochiaes produz 3 annexago da pa- 

roehia, p. 12, art, 7.0 :p. 17, art. 29.0, $8.0 

Ele)ão-condi@ea que devem ter as listas, qamdo se fizer aimd- 
taneamente mais de uma eleigf o, p. 18, art. 3 S . O  
- quaes as  listas que se não tomam em conta para o calou10 da 

maioria, p. 18, art. - urnas, quantas deve haver se eila for de mais de um cargo, 
p. 18, srt. 33.0 

-- apuramento de votos quaado é s imdhaeã  para mais de nm csgo, 
p. 18, art. 37.0 

destino das actas e mais papeis, p. 18 e 19, art. 38.0 
-- quando se ha  por terminada havendo uma só assemblka, p. 19, 

art. 39.0 
- ouando termina, se no circulo eleitoral ha mais de uma assem- 

b16& p. 19, art. 39.; 
- axiurarnento, quando, aonde, e como se faz, p. 19, art. 40.0 
- efeito, que& & considera ser, p. 19, art. 41.; 

. 

- preferencia por motivo de idade, p. 19, art. 41.0, 5 un. - t;itulo dos eleitos, em que consiste, p. 19, art. 4 3 ~  
- redamaq8es contra ella, quem póde faz-las, e como, p. 20, 

art. 46.O - niio piide ser submettida ao conhecimento do conselho de disK- 
cto, não havendo reclamação ou protesto, p. 20, art. 47.0 
-- annullada designa-se lago novo dia para se repetir, p. 20, art. 

- 47.4 e 9 no intervallo chamada s servir a corpowEo cessante, p. 20, 
art. 47.q Cj 2.0 - annullada. em uma ou mais assembléas, invalida a de todo o cir- 
culo, p. 20, art. 49.0 - ã districtai precede á. municipal e parochial, p. 14, art. 14.0,s un. - no caso de incompatibilidade por parentesco, qual prefere, p. 21, 
art.50.0,gun. 

d o s  coraos adrninístratit.~~ feita fora da enocha ordinaria. vor , * 
que tempidura, p. 24, art. 6 9 , O  - á obrigatoria do concelho a despeza d'ella, p. 43, art. 150.0, n.O 15.0 
- dos procuradores & junta geral-como 4 feita, p. 50, art;. 193.0 
- opgão dos eleitos por mais de um concelho ou círculo, p. 51, art. 
195.0 
- ra designaqlo dos dias para as parochiaes, municipaes e distri- 

cfaes compete ao conselho de districto, p. 58, art. 233.0, n.0 1.0 -- a decisgo das reclama@es, contra ella é a c b  contencioso do con- 
selho de districto, p. 59, art. 235.0, n.0 2.0 

-a eIla manda proceder o governador civil, p 62, ãrt. 253.0, n . O  1.0 
-- as disposiqGes icerca d'ella s8o applicave~s aos juizes eleetkos, 

p. 80, art. 333.0 
Eleitores -se a maioria d'elles o requerer, póde ser supprimido o 

concelho por parte do governo, p. 11, wt. 3.0, n.O 1.0 -- a falta d'elles em numero sufficiente para a eleição dos cargos 
psrochiaes, produz a snnexzGo administrativa das parochias, p. 12, 
art. 7.0 

-elegem directamente os corpos administrativos, com exce* do 
conselho de districto, p. 13 e 14, art. 12.0 - nas eleiç8es parvchiaes, quaes são, p. 14, art. 17.0 

-nas eleições municipaes e districtaw, p. 14, art. 17.0 
--na falta d'eIles em numero sugciente para as elei$&s, como se 

procede, p. 16 e :7, art. 26.0, 27.0 e 28.0 - depois de segunda convocaçb na falta de comparecimento d'elles, 
devolve-se a ele1~8o ao conselho de distiieb, p. 17, art. 59.0 



meZ--mp@o qnanto A junta geral, p. 37, ark. 29P, 9 1 . O  

-no caso de elei* simultanea w o  de votar en; todos os cargos, 
p.16, m. 36.0 .' 

s ó  os que tiverem domiciiio na parochia podem ser nomeadas re- 
gdQres  de parochia, P. 72, art. 293.0 

Em&nmentoS - recebem os administradores dos eancelhos por 
atgans actos de serviço, p. 67, art. 272.0 

c os emnreeados da adminístrzçlo do conselho, p. 72, art. $290." . . L L. .-- co-regedores de parochia, p. 73;art. 298.0 - pertencem a quem desemperiha o serviço do Iogai-, p. 16, art. 311 - tabella por que se regulam, p. 76, art. 312.O - emno se distribuem os que se recebem nos gowrnos c i ~ i s  e ea- 
maras municipaes, p. 76, ârt. 313.0 - e rias a d m i n i w a q k  dos concelhos ou bairio~, p. 76, art. 314.0 

p a g a m - s e  por dles as despezas do expediente e material das ad- 
ministrações, p. 76, art. 314.O 

--dos peritos empregados nas diligencias a que se proceder, como 
se contam, p. 77, art. 315.0 

Bmiia*e - verificando-se em rotaqlo por escrutiriio secreto, como . - 
seirocede, p. 25, wt. 74.0 e 3 1.0 -- em vata$io da junta geral, p. 26, art. 74.0, 2.0 

Eap~egaflos municiprea-aposcnta~%o, p. 3!, nrt. 121.0, n.O 16 0, 

p. 3'1, art. 123.0, 8 un, 6.0 - municiaaes e do estado- como são colleetados na contribuiGo 
directa m;nicipal, p. 41, art. 140.0, 9 un, - o pagamento dos seus vencimentos é dsspeza obrigatoria, p. 43, 
art. 150.*, n.OS 2.0 e 7.0 - 6 obrigatoria s deswza da sus aposentaqão, p. 43, arirt. 1.50.0, - 
n.0 9.0 - do concelho -tem a camara a faculdade de alamear os que lhe 
forern precisos, p. 50, art. 187.0 - o quadro d'elles é fixado pelo conselho de d;si:-icto ori pelo go- 
verno, em que casos, p. 50, art. 188.0 - são nomeados, suspensas e demittidos pela eamnra, p. 50, art. 
1 8 9 ~  
- effeito da suspensão, p. 77, art. 319.0 - excep@o quanto Li oomea$o, p. 50, art. 189.0, 8 un. - á camara pertence mncedcr l i c e n ~ s ,  p. 50, art. 190.0 - podem ser aposentados, em que casos, r. 50, ai t. 191.0 
-- disposigães especiaes que lhes são qplicaveis, p. 50, art, 192.' 
- da adrnini~tra~ão- quaes são nomeados pelo governador civil, 
p. 63, &. 253.q n.0 11.0 
- do governo civil-quaes são nomeados pelo gover;io, e qones 

pelo governador civil, 9- 66, art. 266.0 e $5. 
- fkiseaes e de justiça - deve prestar-lhes auxilio o a?ministr;md~r 

do concelho, p. 70, art. 279.0, n 25 O - Pwes @e o administredor do concelho demiltir ou susps i id~ ,  
p. 0, art. 282.0, n.oq 1.0 e 2.0 - das administraqões dos concelhos - veueem ordenados pagos pe- 
las camaras municipaes, p. 72, mt. 290.9 - dentro de que praso de tempo t ê m  de tomar posse dos logarea 
em que forem providos, p. 74, art. 302.0, n.Oql.O e 2.0 e $ un. - prorogaç50 de tempo, quem a concede e par que praso, p. 7A 
art. 3 0 3 . 0  e 5: , - O seu #mip 6 sempre pessoal, e desde quando se conta, p. 157 
art. mo 

m p r e g a ã e s - l i c e n ~ a s ,  quem as eoncede e por que t-, p. ã0, 
azt. 199.0, p. 75, art. 305.0 
- vencimento que lhes compete, estando doentes com iicenqa, p. 75, 
art. 306.0 - que servem interinamente - não t ê m  direito a augmento de 
ordenado, p. 75, art. 308.0, 9 1-0 - dos governos civis - podem ser aposentâdoii, como, p, 50, art. 
191.: p. 76.0, rtrt. 309.O e 310.O - teem direito a emolumentos, que se repartem na  propor* doa 
ordenados, p. 76.O, art. 312.0 e 313.O - das camaras munieipaes têem partilha nos emolumentos, p. 76, 
art. 3 1 2 . O  e 313.0 - pagos pelo thesouro-que ordenados vencem, p. 77, rtrt. 316.0 
- pena em que incorrem saindo dos seus logazw sem licenp, p. 
77. art. 318.0 - suspende-os do exercicio e vencimentos o governador ci8í1, p. 
63, art. 253.0, n: 8.0 
- effeitos da suspensao, p. 77, art. 319.0 
- cão +podem tomar parte nos contratos feitos sob a p a  a n i s -  

trapão ou inspecgo, p. 79, a&, 3270 - os actuaes dos governos civis &o dispensados de novo -c&, 
p. 80, art. 334..0 - os que tiverem mais de Bois a m e s  de serviw podem ser pro- 
movidos sem comurso, p. 80, art. 335.0 

Empregas retribuidos pelo cofre do concelho - cre@o e anppres- 
&o, p. 36, art. 121.0, n.O 15.0 - depende de approvr$o, p: 37, art. 123.0, n.0 6.0 
- n despem com elles é obngabria, p. 4, art. 150.0, n.oS 2: e 7.0 
Empreiáadas - as que interessarem ao districto, concelho ou 

parochia hão de sei feitas por concurso, p. 79, artrt. 326.0 
Em@resthaoã -contratados pela junta de parochia mecem de 

confirmação do conselho de districto que a deve dar ou negar den- 
tro de trinta diaç ou de sessenta h a ~ e n d o  promga& de praso, p. 
30, art. 96.0 n.OS 1.0, 9 7 . O  e 98.5 $ 1.O - szo receita extraordiuaria da junta de parochia, p. 31, art. 
103.O, n.0 3.O - por conta do concelho-delibera Acerca d'elIes e de snas garan- 
tias a camara rnnuicipal, p. 33, art. 121.0, n.0 1.O - dependem de appro~ação do conselho de districto ou do governo 
segundo a importamia d'ellas excede? ou não a 10:000#000 &i$, 
p.37,art. 1239  Sun., n.. 1.0 - e da  audeneia de dois dm maiores contribuintes por freguezia, 
p. 37, art. 124.0 - por wntst do concelho são receita exkaodinaria d'elle, p, 40, 
art. 126.0 n . O  2.0 - distrietaes-delibera ácerca d ' d h  s janta geral sem Ii&&a$% 
de quantia, p. 53, art. 2 1 0 ~  n.O 8.O - mas sujeitos á approva@ do governo e x e e d d  a 1~:000-$O@) 
réis, p. 34, art. 211.0, g un. -- são receita extrao~dinaria da jonta geral, p. 55, art. 216.4 n . O  2.- 
- sobre penhores-licenças, quem m e ,  p. 64, ab t  %$%Lo, 

n.O 9 O, p. 69, art. 279.0, n." 18.O 
Errnjdlt dependente da  igreja pamhiãt - administra-s s jwS 

de parochia, p. 28, art. 88.0, n.O 3.0 
não assim %que pertence aos vizinho8 ou m o r a d ~  de a l e  

logar, p. 28, art S9.0, n . O  2.' 



Esaol--cre+b e suppressk d'elias e dos ordedados dos profes- 
sores, dependem da npprovaçao do concelho de districto, p. 36, 
mt. 121.0, n.0 14.0, p. 37, srt. 123.O, n.O 6." 

g w i v s o  da junta de parochia -os seus vencimentos sgo despe- 
m obrigatoria d'ella, p. 32, art. 107.0~ n.O 3.~- póde ser o do rege- 
dar de parochia, p. 73, art. 300 ", § un. - da. camera mu?ikipal -subscreve os mandados de pagamento, 
p. 46, art. 166.0, 5 un. - e todos os actos oiciaes da camitra, p. 48, art. l18.0, n.O 2.0 - asaiste Irs sessões lavra as actas, conserva sob sua gctarda o ar- 
chivo por que responde e pelos trabalhos da secretaria, p. 48, art. 
178.0, n.O 1.0, 4.0 e 6.0 
- B tabellião da camara, p. 48, art. 178.0, n . O  3.u 
- é nomeado pela camara em concurso, p. 49, art. 179.O - o seu offieio 8 de sen-entia vitalicia, p. 49, :irt. 180.0 
- 6 confirmado pelo governo, p. 49, art. 183.0, 5 1.. 
- k demittido pelo governo, como, p. 49, art. 150.; 5 ??, p. 50, 

ara. 189.0, $ un. 
- quem pode suspende-lo, p, 49, art. 180.0, 9 3.0 - como é substituido, p. 49, art. 181.0 
- da adrninistra$ão do concelho- quem o nomeia, 
- quem póde dernitti-10 e porque, p. 71, art. 286.O, 
- substituipão, em caso de impedimento como se 
287.O 

p. 71, art. 2S6.0 
5 un. 
faz, p. ?I, art. 

- dos bairros de Lisboa e do Porto, sb-lhes applicaveis as iisposi- 
@es relativas aos dos administradores dos concelhos, p. 72, art. 291 a 
- do regedor da parochia-ha um em cada fieg-uezis. - nomeado pelo regedor, p. 73, art. 300." 
- p6de recair a nomea~ão no escrivão da  junta de paiochia, p. 7% 

art. 300.0, 9 un. - da eamra,  -recebe nos emoIumentos uma quota correspon- 
dente ao seu ordenado, p. 76, art. 313.0 - do adminZstrador do eonceAo-tem metade dos emolumentos 
da adminiutra~iio liquidos das despezas de expediente e de mate- 
rial, p. 76, art. 314.O 

Escxatiinadores-são portstdore~ das actas is assembléa~ de 
apnramenro, p. 19, srt 40.O 
- por quem são subs.tituidos em c 2 9  de impedimento, p. 19, art. 40.0, 

S 1.0 
0 -  

E s c n s a s - c a u s a s  legitimas d'ellas quaes são, p. 22, art. 55.0, 
nPS 1 . O  a 3.9 
- o sen conhecimento 8 acto contencioso do conselho de distiicto, 

p. 59, art 235.0, n.0 8." 
- dos te$amenteiros sb da competeneia do administrador do con- 

celho, p. rO, art. 281.0, n . O  2.0 
Espeetscalos publicos -licença para elles quem a concede, p. 64, 

art. 254.0, n.O 5.0, p. 69, art. 279.5 n.O 12.0 - policia d'elles qnem a faz, p. 66, art. 279.0, n.O 1'2.0 
Estnlieleeimentos munii$paes - regula a camara municipal a 

administra@o d'elles, p. 34, art. 117.0, n.O 2.0 - i m ~ l h e s ,  incommodos e perigosos -policia d'elles, qual compete 
i mq; p. 35, art. 119.0, na0 11." - m ~ i a t m a -  S ~ O  obrigatorias do concelho as d q e z a s  d7elIes, 
p. 43, art. 150.*, n . O  22.0 
- de utilidade do districto, e custeados s6mente á custa d'elle, 

cria-os a junta geral, p. 53, art. 2iO.q n.O 11.0 

25 - 
E s t a b e l e c i m e n t o a i - o s   rendimento^ d'elies são receita h ai* 

tricto, p. 55, art. 215.O, n.* 4." 
-- distl.ic$aes agridas, penaes ou de beneficencia-ri despeza d'el- 

les é obrigatoria. p. 55, art. 217.O, n.O 3.0 - de piedade e de beneficencia- o contencioso d'elies. compete ao 
conselho de districto, p. 49, art. 235.*, n . ~  7.0 
- ao conselho de districto compete tomar-lhes contas contenciosa- 

mente, em que caso, p. 59, art. 235.0, n.° 9.0 
- imalubres-incammodos oii perigosos, licenças, quemas concede, 

p. 63, art. 254.0, nao 2.O, p. 69, art. 279.0, n.O 19.0 - de inculca de sert-igaes-reguIa a sua policia e condiçoes de exis- 
tencia o governador civil, p. 64, art.254.0, ndO 13.0 - de piedade e beneficencia- fisealisa a sua administra@o e r-- 
la-a o governador civil, p. 63. art. 256.0, n.0 1.0 - appi.oFa os or;arnentos d'eszas corporaçiks, e appIiea as sobras 
dos seue rendimentos, como, p.65, art. 256.0, n , O  2.0 - em que caso prestam contas perante o adminisu-ador do conce- 
Iho os de beneficencia e de piedade, p. 68, a& 278.0, n . O  3.0 
- superintende n'elles e promove o seu melhoramento o adminis- 

trador do concelho, p. 68, art. 278.0, n.0 5.0 
Es ta t í su ica-manda  o goverfiador civil orgmisar e bem assim o 

cadastro do districto, p. 62, arP253.O, nao 6.0 
Estataxtus uaç associações, quando os approva, e como, o governa- 

dor civiI, p. 63, art. 253-0, n . ~  140 
E s t r a d a s - s o b r e  a construc~ão e conserva$& d'ellas delibera a 

camara municipal, com sujeiqão á cornmissiio de via@, p. 35, 
art. 121.0, n.0 3.0, e p. 37, art. 123.0, $ m., n.* 2.0 - é obrigatoria a despesa como servico de construcgâo e repara950 
d'elias, p. 43, art. 130.", n.O 14.0 - dmtr~ezaes-são despezas obrigatorias, p. 53, art. 217.0, 2.O 

Estrangeiros - a fiscalisação sobre elles compete ao governo ci- 
vil, p. 64, art. 254.0, n.O 3.0 

EzecnoiSo appirrelhada- têem as decisões definitivas do conselho 
de disthcto em iriateria contenciosa, p. 61, art. 245.0 - e as do administrador do coucelho, sobre contas da  junta de pa- 
rochia e de estabelecimentos pios e de beneieencia, p. 68, wk 278.0, 
n.0 3.0 - administrativa - 6 competente para a cobrança das multas im- 
postas por falta de prestação de contas, p. 78, art. 322.0 

Expediente da secretaria da junta de parochia-k despeza obri- 
gatoria, p. 3-2, art. 107.O, o," 4." - da secretaria da camra - B despeza obrigatoria, p. 43, sirt. 150.0, 
n.O 1.0 - C o da secretarkz da administnacZo do cmcelho, p. 44, art. 150. , 
n.0 25.0, p. 76, art. 314.0 - o da seoetaria da junta gerad esth n cargo do governo civil, p. 
52, art. 203.0 
- a despeza d-elle é obrigatoris do districto, p- 55, art. 217.q n.0 8.0 
- das administraGes do concelho - é pago pelo producto dos emo- 

lurnentos, p. 76, art. 314.0 
Exportacão -a dos generos que foram tributados com o imposto 

de consumo, produz a restituiçh do imposto,.p. 42, art. 146.0, 8 3.0 
- sobre ella n20 podem recair impostos inhrectos municipaes, p. 

42, art. f48.O 
E x p o ~ t o ~ - f i s c a l i ~ a  a crea@o d'elles a junta de parochia, p. 29, 

art. 93.0, nao 3.0 



S%pmistõ$ - f u ~ ~  da carnars municipal ormi relaf&ú s ellws, 
p 38, art. 126.O, n " 2." - a administração d'ellee é regulada pela juiltit geral, p. 53, art. 
210.0, n . O  10.' - 2 m a  despez8 é obrigatoria do distriet~?. p. 53, zrt. 217.0, n.* 6," - peia administra$io d'elles o administrador do concelhoJ p. 
68, srt. 278.0, n.' 4." 

~ ~ ~ r s p s n a q b e w  - a deIiberação da junta de psroebia Acerca d'el- 
]as denanda approvag2o do conselho de distiicto, p. 30, art. 96.0, 
n.0 6.0 e a&. 97." - &cerca d'ellas delibera, a camara municipal, sem dependencia de 
approva@io superior, saiva a IegislaçZo especial, p. 36, art. 121.9 
n , O  8.0. w. 37, art. 123.0 

~ a b i r i & - Ó s  objectos que s ella pertencem a quem são entregues, 
e como, p 27, art. 83.0 e §§. 
- é administrada pela junta de parochia, p. 27, art. 87.0 -exce- 

pqiies, p. 27, art. 87.0, 1.0, n . O S  1.0 s 3.' 
- os seus bens e rendimentos administra-os a junta de parochia, 

p. 28, art. m.", ri.@ 1.0 
- o ~rodiicto dos direitos B'ella E receita ordinaxia da  aroch chia, 

p. 31; art. 102.O, n.' 3.0 
~ a c n l t a t l w s s - s â o  nomeados pela camara municipal precedendo 

concurso, p. 38, art. 127.0 
- não são empregados dos concelhos, e os seus sersiqor; +egem-se pe- 

las leis sobre contratos, p. 58, art. 127.", $ 1 . O  - queõtces sobre o cumprimento e interpreta90 dos contratos a 
quem competem, e com qne recrirso, p. 38, art, 127.0, 5 2.0 

IFaXtasi dos rogaes dos corpos admini6trati~os - conhecem estes do 
ligitimidade d'ellas, p. 21, arl. 52.0 - motiv~s justificativos d'estas, quaes são, p. 21, ait. 52.5 5 un. 
- permanentes ou temporarias - dito motivo ao chamamento dos 

substitutos, D 21. srt. 5 3 . O  
Fsarenda Publica-frinc@es do go:.ernador civil com relaggo a 

ella, p. 63, 2rt. 253.O ni.O 13. - fnnccões ú'o administrador do concelho, o. 66, art. 277.0 

art. 121.0, n.0 17.0 - depende de appmva~ão~ em que casos, p. 37, art. 123.0, n . O  7." 
-;- o rendimento do alaguer de terrenos para @lias E receita ordi- 

naria dos concelhos, p. 40, ar:. 135.0, n.O 9.O 
sobre o estabelecimento, durs$o e suppresção d'elIss delibera ~l 

junta geral, p. 53, art. 210.0, n.a 12.0 
Pesáas e dirertimentos piiblíeos -quem 08 policia, p. 69, art. 279.0, 

n.O 11.0 
FSz%m$a-8 o themureiro do concelho obrigado a presta-la, p. 19, 

ai. 182.0 - quem Srbitra O valor d'ella, D. 49, art. 182.O. 8 un. - presta o themwezlro do dlsiriclo; arbitrada janta genzl, 
p. 56, ait. 221.0 

Fú1na úfíiciaf do governo -a assignatirra d'ella é despena obrigata- 
zi& do s o n d ~ ~ ,  p. 43, art. 133.0, n7.O 3.0 

Polã;bs de ordenados e vencimentos - mandaas fazer o goverriador 
civilt p. 62, mt. 253.0% n.O 7.0 

F ~ $ F Q ~  publica-póde o governador civil requisitar edispr da qaii 
tiver 6 sua disposi@o, p. 63, art. 254.0, n.O 1.0 

%ti. 

werca - e o admFnistr*a&r da comeiho paa aiater s 8 g t~an~uil l idade publica, p. 69, art. 279.O, n . O  17.0 
Forneeãniae~aSos-os  eoiitratw d'elles feitos pela camsra m e a n i  

cipal dependem de approoação do governo ou do eonselbo de i&- 
tricto, segundo excedem on n& io ao:0008000 r&$ p. 35, wt. 121.0, 
n." 2.O, p. 137.0, § un., n.O 1.0 
- os contratos d'elles que interessarem ao districto, concelho ou 

paroehia hão de ser feitos por concurso, p. 79, art 326.0 
Panracc5e~asa,r&a~ -em todos os do districto supeiintertde o governo 

civil e em todos os objectos ds competeneia d'elfes, p. 63, art. 253.~ 
n.O 20.0 - os de concelho que n3o tiverem chefes especiaImente subordina- 
dos ao goFerno, são superh$endidos pelo administrador do m e -  
lho, p.70, art. 282.0, n.O 6.0 
- dentro de que tempo devem tomar posse dos logstres, para que 

forem nomeados, p. 74, art. 302.0 
- prorogaggo cio- praso, quem a concede e por que tempo, p. 74, 

art. 303 9, e 6 un. 
- o sem Seriiço é sempre pessoal, e $6 se conta do comep effeetivo 

do serviqo, p. 75, art. 304.0 - licenps, quem Ih'as concede e por que tempo, p. 75, art. 3 0 5 . 0  
- vencimento estando com licenqa doentes, p. 75, rirt. 306.: 
- nZo têem augmento de ordenado, servindo interinamente o logm 

outro, p. 75, art. 308.0 
- não podem saír sem Ecençx do lomr onde servem, p. 77, axt. 318.0 

não podem ser perturbados no exercicio dxs6uas func$es pelz 
auctoridade judicial, ou por q~~alquer outra, p, í9, ar€. 330.0 
- podem =r demandados civil e criminalmente sem licença do g w  

verno, mas a pronuncia ha de ser confirmada pela relação com su- 
diencia d'elles, p. 79, art. 331.0, 55 1.. e 2: 

Fiinequies dos vogaes dos corpos administrativop, - s h  g r a t d b s  
e obrigatoLas, p .  22, art. 55.0 
- duram por tres annos civis, comecazrdo no dia 2 de janeiie, art. 

56.0 
&&&ermadas ciiwa-propiie em conselho de dish5eto a m e s a -  

950 de concelhos, p. 12, a&. 4.0, $ un. - ha um em ead.da districto do continente e das ilhas, p, 15, =L 9.0 
- é magistrado administrativo, p. 13, art. 9.0 
- não póde sihbmetter ao conhecimento do eoriselhmde distrieto os 

processos eleitoraes, em que n%o houve reelamâg"9o ou protesto, p. 20, 
itrt. 47.0 - convoca, extzaordinariamenke %'junta era$, p. 93, ar&. 62.0, 5 8.0- - auctorisado pelo governo, p. 51, rrt 8 ~ ,  § 3.0 
-- eompte-lhe a dispolu@o das junw de p a c h k ,  p. 8, E&. 64~, 

c 9 0  
Y -- - e a de todos os corpo a d m i n i s t r a & ~ ~ ~  da Madeira e Açores, p. 23, 
art. 64, g 1.0 -- rubrica os livros das acus  das sessões de todm os aorpos d m i -  
nistrativos menos da junta de parochia, p. 26, wt. 77.0 
- deve ter uma copia dos inventarios das juntas de parochia, p. 39, 

art. 94.0, $ 6.O 
- compete-Ihe prorogar, em oonselho, por mais trinta dias o pratro 

para a approvação pelo conselho de districto das delibera$& da 
junta de parochia, p. 30, art. 98.",§ 1.0 - ordena por alsará o pagamento das despezas mnnicipaes quan- 
do o presidente se recusa a faze-10, p, $6, art. 167.0 



h v e r ~ ~ w o r  &vil-effeitos do alvwk, p. 46, art. 167.0, 5 un. - smpende o escri\r%~ da crtmarrt, p. 49, a t .  180.0,s 3.0 - co&ma o nomeqão interina da camars para a substituir nos 
aus impedimentos, p- 49, art. 181-O, $ un. - designa o numero de procuradores que tocam a cada concelho 
ou concelhos, p. 51, art. 194.0 - proroga por quinze dias a sessão ordinariâ da j u n h  geral p. 51, 
art. 1.96.O 

abrè e encerra as  sessEes Ga j m t a  gemi, p. 51, art 199.0 - recebe a correspondencia, representa$es e consriltas da junta 
geral, p. 52, art. S04.O -- assiste ás sessSes e B oavido quando o pedir, p. 52, are. S05.O 
- apresenta á junta geral o relatorio do estado do districto e ad- 

ministracão da sua fazenda, p. 52, art. 206.0 
- faz as propostas convenientes; p. 523, art. 207.0 
- prop6e o orpmento do districto B junta geral, p. .53, art. 210.9 

n.O 5." - contrata em nome do districto aucto~isado gela junta geral, 
p- 53, art. 210.0, n.0 7.0 - em caso urgente intenta pleitos no interesse do distrieto sem 
proceder deliberagão da junta geral, p. 54, art. 2 1 1 . u  - 6 o executor das deliberacões da junta geral, p: 54, art. 212.0 
- toma amudrnente contas ao thesoureiro do drstricto, e recebe 

d1el2e mensalmente um balança do cofre, p. 56, art. 222.0 - é o chefe superior da  administrapão no districto, p. 68, art. 249.0 - quem o nomeia, p. 62, art. 250.0 - juramento, onde o presta, p. 62, art. 250.0 
- substitui~ão no caso de impedimento, p. 62, are. 251.0 
- residencia. D. 62. art. 252.0 - attribuiç6es'com&de1egado do governo, quaes sfio, p. 62, art. 253.5 

n 08 1 . O  a 20.0 -- attribuiçces policiaes, p. 63, art 254 O, n.Oa 1.0 a 13.0 
- proroga o praso para a approva~ão ou rejeicgo das deliberacGes 

das camaras e das juntas de parochia, p. 64, art. S35.", n O 1.0 - ordena o pagammto das despezas parochiaes ou municipaes li- 
quidadas no caso de reecsa das juntas de parochia oa das camarias 
p. 33, art. 112.0, p. 46, art. 167.0 e p. 64, art. 255.0, n.O 2.0 - dissolve as juntas de parochia. p. 64. xrt. 235.0, n.O 3.0 
- regula e fiscalisa os estabelecimentos de piedade e de beneficen- 

cia, menos os nonte pios e aseoeia~ões de soccorros mutuos, p. 65, 
art. 256.0, n: 1.0, fj 2.0 - dissolre as  mesas d'estes estabelecimentos e nomeia commissiies 
para as  substituirem, p. 65, alt 256.O, n.O 1.0 - condições da dissoluç80, p. 23, mt. 65.0, p. 65, art. 256.*, 
E 1 . O  - - approva os orGamentos e dispõe das sobras, como, p. 65, art. U26.q 
11.O 2.0 - faz regulainentos sobre os objectos de policia da sua compecen- 
cia, p. 65, art. 258.0 - penas d'esses regulamentos, manimo, p. 65, ait. 253.0 
- sobre policia municipal, quan2o póde fazer regulameritos, p. 65, 

art. 259.0 -- de todos os regulamentos que fizer deve dar conta ao g o ~ e r n 4  
p. 65, art. 260,O - visita annud  ao districto, p. 65, art. 961.0 - provê nos casos urgentes e omissos, p. 65, ai.&. 268:s 

h-ernailor oi-%l-todas as suas resoluç0es podem em qual- 
quer tempo ser cassadas pelo governo, p. 66, art. 263.0 
- recurso contencioso contra ellas quando tem logar, p. 66, art. 

263.0, 5 un. - quaes empregados do governo civil nomeia, p. 66, art. 266.0, 
S 2.0 

2 nomeia o empregado do governo civil que ha de substituir o 
secretario geral, p. 66, art. 2 6 8 . O  
- nomeia interinamente quem sirva de administrador do concelho, 

no impedimento d'este e de seu substituto, p 67, art. 2i5.0 
-designa o admínistrador do bairro que em Lisboa e Porto ha-de 

promover o curnprimenro das obiiga$es da  camara municipal, 
p. 71, art. 282.0, 5 un. -- corifirma, em que caso, a nomeaçgo do escrivão interino da admi- 
nistração do concelho, p. 71, art. 287.0, 5 un. 
- concede licencas até trinta dias aos administradores dos con- 

celhos e aos empregados do governo civil, p. 75, art. 305.q n.0 2.0 
- e aos subordinados do administrador do concelho, quando a li- 

tensa exceder a trinta dias, mas não passar de noventa, p. 75, art. 
305.0. 8 1.0 
- sibitituido pelo conselheiro de districto, perde em favor d'elle 

um terço do ordenado, em que caso, p. 75, art. 30s.' 
- d w e  receber copia dos autos qne se l e v a n t a r e ~  por faItas a qne 

no codigo administrativo se impozerern penas, p. r8, art. 324.0, 5 2.0 
Ce~ernab-é acto da sua competencia a demarcago dos limites 

dos districtos, concelhos e parochias, p. 11, art. 2.0, $ un. 
- compete-lhe suppiimir os concelhos, em que casos e com que for- 

malidades, p. 11, art. 3.0 
- decretar a annexa@o d'elles, em que casos e com que formali- 

dades, p. 12, a r t  4.0 e 9 un. 
-- compete-lhe separar de um concelho e annexar rt outro uma pa- 

rochia, ou separar uma povoação de uma parochia e reuni-la a ou- 
tra, em que caso, p. 12, art. 6.O, $ un. - regula a fruiego dos logradouros communs das parochias, em 
que caso, p. 28, art. 91.0 
- confirma a delibera$% do conselho de districto que vota contri- 

buisões para a despeza da junta de parochia, quando esta se reeusa 
a faze-10, p. 32, art. 106.0, 5 un. 
- auetorisa os emprestimos municipaee que excedem a 10:0008000 

rEis, p. 37, art. 123.O, 5 on., n.0 1.0 - e os contratos de obras mnnicipaes, quando o valor d'elles ex- 
ceda R mesma quantia, p. 37, art. 123.0, 5 un., n.O 1.0 - praso de tempo dentro do qual dere dar ou negar s approva@o, 
p. 30, art. 98.0, p. 38.0, art. 125.0 
- é auctorisado a organisar a pauta dos generos de eonsumo que 

as eamaras podem tributar,-e a &ar o maximo do imposto, p, 42, 
art. 146.0, 5 4.0 
- approva os or~amentos municipaes, em que caso, p. 45, art. 160.0, 

a 2 0  - faculdades d'elle quanto ás despezas, p. 45, art. 161.0 
- confirma o escrivao da a m a m  e demitte-o, p. 49, art. 180.0, §g 

1.0 e 2.0, p. 50, art. 189.0, $$ un. 
- fixa, em que caso, o quadro dos empregados da camsra, p. 50, 

art. 185.0 - approva a aposentaqlo dos empregados da camara, p. 50, art. 
191.0, I j  un. 



&vernm - adia a reuniao da junta geral, em que casos, p. 3P, 
art. 197.-, $ an. - C ~ ~ T T -  extraordinariamente a junta geral, p. 51, art. 198.0, 
5 3.0 
-, e x ~ p $ o ,  p- 51, art- 198.0~ 8 2.0 
- Spprova os ernprestímos districtaes excedendo 10:000$@30 réis, 
p. 3, art. 211.O, 8 un. - nomeia e dernitte os adrninistradore~i dos concelhos. .a. 67. art. 

r 

269p e 2t3.0 - e os respectivos substitutos, p. 67, a1-t. 274.0 e S. 
-- auchrisa a demissão do escrivgo da administrzcão, p. 71, art. 

2 8 6 . O ,  6 un. 
- proioga O praso de tempo para a posse dos Iogares, em que caso, 
p. 75, art. W:, un. 
- conceze licen~as aos empregados da administragão, p. 

13, art. 305.0, 5 2.0 -- em que casos concede l icenp aos empregados, p. 75, art. 305.0, 
S 2: n -- - civil - deve receber as reelama~ões contra as  eleições e dar 
recibo d'ellas, p. 20, art. @.O, 5 1 . O  

- a conservação do edificio em que elle estiver é despaa obiiga- 
toria, do districto, p. 55, art. 217.0, n,O 5.0 - quaes dos seus empregados são nomeados pelo governo, p. 66, 
wt. 266.*, 1: - quaes nomeia o govcnxdor civil, p. 66, art. 266.0, 8 2.0 
- aposentaçâo d'elles, quando e com que condi~5es póde ser con- 

cedida, p. 50, art. 191.0, p. 76, art. 309.0 e 310.0 
- emolumentos que ali se recebem e distribui$-i~ d'elles, p. 76, 

ara. 312.9 e 313.0 
- os actuaes empregados n'cIles são dispensados de novo encarte, 

p. 80, art. 334.0 
- os que actualmente tiverem mais de aois ancas de serviço podem 

ser promovidos sern concurso, p. 80, ai%. 338: 
iHa&itam$ess do concelho -pela sua liberdade e seguianp  e da 

sua propriedade deve velar o administrador do concelho, p. 69, 
wt. 2í4.01 n? 16.0 

BEespedariasi e estalagens -estiio sob'a vjgilaneia polieiai do go- 
vernador civil, p. 64, art. 254 n.* 10.0 - compete a policia d'eilss ao administrador do coacelho, p. 69, 
art. 279.0: n.O 5." 
- licenças pam ellas - quem as concede, p. 69, art. 279 0, n . O  4.0 
- nos concelhos de Libora e do Porto, p. 70, art. 280.0 
mspicie~ de ereangis abandonadas - a sua despeea é obrigatoria 

do concelho, p. 43, art. 150.O, c . ~  8.0 
EIoãpidaerr e albergarias-nao estão sob a administracgo da junta 

de pmochia, p. 2ô, arf. 89.O, na0 3.0 - ao governador civil compete regular c fiacalisar as suas despezas 
e admioistracão, p. 65, art. 256.0, n: 1.0 - 6issoIver as  suas mesas e nomear cornmissGes que as substifuam; 
p. 65, art. 256.q n.0 1.0 
- approvar os orqarneritos e dispor das suas sobras: p. 65, art. 236.0, 
n: 2.0 -. -. 

-- toma-lhes contas o administrador do concelho, atS pile quantia, 
p. 68, art. 278.0, n . O  3.0 

E t e s ~ a e s - s u p r i u t e n d e  n'eIles e promove o seu n~elhoorarnento o 
administrador do concebo. p, 68, art. 278.0, n.O 3.0 

34 - 
Idade- em igualdade da vokaçiia prefere pwa os cargos decti~as 

o mais velho, p. 19, art. 41.0,§ un. 
- no caso de incompatibilidade pot. pmenteseo, e em ignaldade de 

vota* db. ella prefereacia, p. 21, are, 50.5 5 ua. - em que caso dá prefereneia pam o &mamerito dw substiiutos, 
p. 21, art. 53.0, 5 ue. e art. 54.0 
- a de sessenta e eincG annos é motivo legitimo de escusa dos car- 

gos pub'icos, p 22, art-"55.~,.a.~ 1.0 - a maior da preferenoia para a presidemia da c a a s r ~  sa falta 
do presidenh e vice-presidente, p. 33, art. 114.0, § un. - e para a presidemia da junta geral, p. B, art. X 0 . 0  e m2.0 

Xgrejai5i - d o  podem n'ellm edebrar trs suas ses~õw as jwtas  de 
parochia, p. 27, art. 85.0 - quaes estãosob a administr@o £Ea junta de pamhia,  e qaaes 
nh. o.- 27. art 87.0 - i ;eia&ão e conserva$o das par&- s suas dependewias 
são ddespezas obrigatorias da junta de p ~ c h &  p. 32, wk. 107.0, 
n.0 1.0 -. -. 

XUnniiaaqlo da capital do concelho - é obrigatoria a desgbeza 
d'ells, em que m o ,  p. 43, art. 150.0, n.O 12.9 

ImpeaiXxmenrdo - no cstso d'eUe pe~mamnke ou ternpoiztrh, &a- 
mam-se substitutos, p. 2$,*art. 55.0 
- B serem os vogaes 608 ~ O P ~ O S  admin'i&ativos, on os seus parem 

tes em determinado grau, interessados em alguma deliberagáo, p. 
25, art. '55.0, 5 2-0 

-do presidente da camsra municipal, cama se suppre, p. 33, art. 
114.0. 6 un. 

I 0 

-no caso de prestxgão de eonhs, p 47: art. 172, 5 1.0 
-do presidente da junta de parochra, como se suppre, p. 26, are. 

82 O, 8 uil. - , "  
do escrivão da camara, como se suppre, p. 49, art. 181.0 - são as suspeiciies, p. 60, art. 238 O 

imparto@io- sobre e l h  n&o podem recair impostos rnunicfpes 
indirectos, p. 42, art. 1 4 8 . O  

Xinposto de trabalho - COMO se Ia%a e cobra, p. 41, ar$. 142.0 
-sobre os e k s  e sobre quaehquer anirnaes de serviyo -n%o tribu- 

tados no hqamento geral do estado, podem as camzas lanqar, p. 
41, art. 

-de trabalho - é d'elie Uento o regedor de paracbia, p. a3, .arb. 
298.0 

J&&stes lanpdos aos bens do conceIho-sZio despeas &ig- 
ria dlelIe, p. 43, art. l50.O, no 20.0 

I[licen&ocs -o servi90 d'elles B regulado por posturas muakipaea, 
p. 35, art. 119.0, n . O  4.0 - policia Acerca d'elles, p. 36, a t .  121.0, 9n &e. 
-- e obrigatoria n despem do servigo d'elle;i,p. 43, art. 150.0, n: 15.0 - providencia, dados elIes, o administrador do concelho, p. 69, 

art. 279.0, n.O 15.0 
Binaompafibflida1e-n%0 ha entre os cargos de vereador e h 

procurador h jnnta, p. 20, art. 44.0 
- por parentesco na linha recta, OU dentro do 2.0 grar: da Iinha 

tralisversal, p. 21, art. 50." 
- não ba entre os logsres nos C~rpUs administrativos e as func$es 

de par ora de deputado, p. 21, art. 51.0, 5 un, -- ha entre o cargo de vogd do conaelho de àistrieh e qualquer ori- 
tro de elei* ou de nomeaçh, p. 57, o&. 225." 



IncompatiaiLídade-exeep@o, p. 57, art. 225.0 
Iinmmpefenaia nos actos tutelares do conselho de districto - É 

fuid-to pm-2 recurso contencioso, p. 38, art, 234.4 o," 1.0 
Inelwfitidrde temporaria-cessa, cessando as cansas de que 

ella resulb, p. 15, art. 20.0, 5 un. 
Inelegiveisi absolutamente par8 os cargos da administraGo- 

quses &o, p 14, art. 19.O - temporar~amente, p. 15, art. 20.0 
~nstracqão primaria-6 obrigatoria a despeza d'ella, p, 43, art. 

150.*, n.O 8." 
--secundaria4 despezaobrigatoriado distneto, p. 55, ar€.Sl?.~,n.ol.o 

primaria e secundaria-superintends n'ella o governador civil, 
p. 63, art. 253.0, n.O 15.0 
- superior-o curso d'elIa deve ter o individuo que for nomeado 

administr?do+ do concelho, p. 67, art. 270.0 - primana-inspecciona e superintende n'ella o administrador do 
concelho, v- 68. ad. 278.9 n.0 1.0 

1nstrnc~6es para a exe'euflo das leis-dh-as o gorcmador civil, 
p. 62, art. 253, n.° 4.0 

hiventarios-deve a junta de parochia fazer dos bens e rendi- 
mentos da fabrica e da freguezia, alfaias, paramentos, títulos e do- 
cumentos, como e quando, p. 29, art. 9 4 . O  - revislo d'elles, quando se faz, p. 29, art. 94.0, 5 3.0 
- copia d'elles, a quem se envia, p. 29, art. 94.9 5 6.0 
Irmsrmdades illegalmente erectas-s& os seus bens administra- 

dos pela junta de parochia, p. 28, art. 88 O, n . ~  3.0 - os bens e rendimentos das legalmente erectas nBo esGo sob a 
administraçZo da junta, p. 28, art. 89.0, n." 1.0 - como si& collectadas para'as desp&as da junta de parochia, p. 
31. rtrt. 104.0. S 2.0 - z o -  

'as q i e s t ~ e s  contenciosas d'ellas competem so conselho de dis- 
tricto, p. 59, axt. 235.0, n.O 7.0 
- as suas contas s%o julgadas oelo conselho de distrieto contencio- 

samente, em que cas0;~.-58, &t. 235.0, 9.0 - regala e fiscaliss a sua administra~ão o go~ernador civil. p. 65, 
art. 256.7 n.O 1.0 
- dissolve as suas mesas e nomeia commiss8es que as substituam 
até h nova eleiqgo, p. 65, art. 256.0, n.O 10.0 - condições da ordem de dissolu~$o, p. 23, art. 65.0, p. 63, art. 236.4 
6 1: - approva o governo civil os orcamentos d'elIas e dispk das suas 
sobras, como, v. 65. art. 256.0. n.O 2.0 - toma-Ihes.&ontai O administrador do concelho, até que quantix, 
p. 68, srt. 278.0, n.O 3.0 

- L mperintende' a'ellas e promove o seu meIIioramento o adminis- 
trador do concelho, p. 68, art. 278.0, n.' 5.0 

J-o - as casas d'elle estto sob a ~igilancia policial do governador 
civil, p. 64, art. 254 O, n . O  10.0 - incumbe a ~oi ic ia  d'ellas ao administrador do concelho. p. 69, 
art. 219.0, n . O  5.0 - l i ~ e n ~ a s - ~ u e r n  as  concede, p. 69, art. 279.0, nm0 4.0 
- em Lisboa e Porto, p. 70, art. 280° 
a d a e s  - nBo $em ser eleitos p- o3 corpos da adminiutra$o 

$ublica, v. 15, art. 20.0. n.0 4.0 - - a a$osentadoría d'elíes édespeza obrigatoria do concelho, p. 84, 
art. 150.0, n.0 24,o 

9aiees eleitos - applicarn a pena de prisão comminada nas postu- 
ras, p. 78, ard. 324p1 Fj 5.0 
- electizos-sblhes appliavels as  disposi@es do codigo admi- 

nistrativo sobre elei~ões, p. 80, &. 333.0 
Junta geral - ha uma em cada districto, p. 13, art. 10.0 - 6 eleita. directamente pelos cidadãos eleitores, p. 13, art. 10." 
- na falta. de eleiqão sâo os procuradores eleitos pelas camaras, p. 

17, art. 29.0. 1 1.0 
-'pelas li&& para a eleicão de l ia  começa o apuramento dos vo- 

tos, p. 18, wtl  37P - juramento do presidente e doe demais cogaes, p. 22, &. 57.0, 
5 un. - nas sesçiies ordinarias e na. prorogação d'dks póde tratar todos 
os assumptos da sua competencia, p. 23, art. 60.0, § un. 
- não SE reune extraordinariamente sem convocatoria do governa- 

dor civil,-p. 23, art. 62.0, § 2.0 - auctor~sado pelo governo, p, 51, art. 198.0, 5 3.0-excepção, p. 
51, art. 198.0, 5 2.0 -- pó&e ser dissolvida pelo governo, mas deve proceder-se 9. elei@o 
dentro de sessenta dias, p. 23, srt. ô4.0 e 65.0 
- havendo empate nas suas ~rotagões por escrutinio secreto, como 

se procede, p. 25, art. 740,) § 2.0 - approva o estabelecimento, duraqão, suppressão e mndan~a  de 
feiras, p. 37, art. 123.0, n o  7:-excepção, p. 37, art. 123.0, n." 7.0 - dentro de que tempo, p. 30, art. 98.O, p. 38 O, art. 125.O 
- a quota por eiIa arbitrada aos conselhos para despeza do distri- 

cto é obrigatoris. d'elles, p. 43, art. 150.0, n.O 19.0 
- é eleita directamente pelos povos, p. 50, a&. 1 9 3 . O  
- numero de procuradores que tem, p. 51, art. 193.0, 3 un. - é fixado  elo governador civil para cada concelho ou concelhos, 

segundo a sua populaçlo, p 51, art- 194.0 
- op@o do proc-arador eleito por mais de um concelho ou circulo, 

p. 51, art. 195." - tem uma sessão ordinaria, duracão d'ella, p. 51, art. 196.0 - proroga@io -quem a faz e por que tempo, p. 51, art. 196.0 
- n"a depende de convom@o, e tem logar rio dia dmignado na lei, 
p. 31, art. 197.0 - adiamento, que o faz, p. 51, art. 197.0, 5 un. - sessões extraorùinarias, dependem de convocaç3 do governo, 
p- 51, 8rt. 198.O, 8 3.0 - tempo por quem duram, p. 51, ad.  198.0, §~1.~ - ciusndo aodem ser convocadas pelo go~emador civil, p. 51, - . -  - 
art.'198.0, Fj' 2.0 - todas as suas sesGes são abertas e fechadas pelo governador ei- - - 
vil, p. 51, art. 199.O - eleicão da mesa na Drimeira, reuni50 depois da eIeigão, p. 52, 
art. 200 .0  - expediente e archivo, a cargo de quem ss~%, p. 52, art. 203.O - correspondencia, representages e consultas - a quem são diri- 
@das, p. 52, a ~ t .  204.0 

-- Ls s?ssijes póde assistir o go~ernsdor ciril, em que logsr, p. 52, 
art. 2ùjan - quem a srrbstituc não sc reunindo, ou iigo tomando deliberaqzea 
nos açsumptoe do servi~o que lhe-pertence, p. 53, art. 208.0 -- debberagóes, natureza d'ellas, p. 53, art. 209.0 - deiiberati~as, quaes $10, p. 53, art. 210.0, nPS 1.0 a 13.0 



gexal-quses dcpendem da approv@o do governo, g. 54, 

o governador civil em caso urgente sem de- 
da junta, p. 54, art. 211.0 - s m  deiiberações s"âo executadas pelo go~~ernador civil, p. 54, 

art- 212.0 - *~bui@es consultivas, quaes s b ,  p. 54, art. 214.0 - fimcp%s geraes consultivas, p. 54, art. 215." 
- os seus vomes nodem ser membros do conselho de distrieto, .. . - ~  ~ 

p. 57, art. 225; - ao governador civil compete convoca-la, abrir, fechar e proso- 
gar a s  sessiies d'ella, p. 62, art. SWo, n.0 2.0 
- s k  receita do dis$cto as multas impostas aos procuradores que 

faltam 6s sesdes, p. r7, a ~ t .  317.0 
- de paroehia-ha uma. só nas fregu- armexadas administra- 

tivamente, p. 12, mt. 7.0, p. 26.0, art. 81.0 
- tia uma em cada parochia, p. 13, a&. 10.0 e p. g6.?, art. 81.O - é eleita directamente pelos eleitores da freguezia, p. 13, 
& 12.0 - póde eer dissolvida por alva8 do governador civil, p, 23, art. 
64.0, 2 , O ,  p- 64, art. 255.0, n.0 3.0 - é com~osts  de cinco vomtes. D. 26. mt. 81.0 
- elege seu presidente vi&rpresidente a pluralidade de votos, 
p. 26, art. 82.0 
- substitrii$o d'elles, p. 26, art. 82.5 $j un. - paneia o seu thesoureiro, p. 27, art. 83.0 - entrega por meio de auto ao thesoureiro ecclesiastico, e na falta 

d'elIe ao parocho, as alfaias, roupss e ntensilios da fabrica, p. 27, 
art. 83.7 @ 1.0 e 2-0 - tem ses&o de quinze em quinze dias aos domingos, e as exkaor- 
dinarias, precisas ou ordenadas superiormente, p. 27, art. 84.0 - aonde se reune, e quem resolve as duvida8 a este respeito) p. 27, 
art. 85.0 e 5 un. 
- ás suas se&es. assiste o regedor com voto consultivo, p. 27, 

art. 86.0 - kgar que lhe B destinado, p. 27, art. 86.O 
- administra a fabrica da igreja, menos sendo cathedral, collegb- 

da, ou estando a fabrica a cargo da irmandade, p. 27, srt. 87.0, n: 
1.0 e 5 I.\ n.- 1.0 e 2.0 
- administra os bens da paroehia, p. 27, art. 87.0, n . O  2.0 - serve como commissâo de beneficeneta, p. 2'1, art. 87.0, n.O 3p 

- tomo contas ao parocbo das quantias votadas para o culta, F 
27, art. 87.0, 8 2.0 - administra os bens e rendimentos da fabrica, e os doados fre- 
guezia para as despezas do culto, p. 28, art. 88.q n.0q.O e 2 . O  - a s  ennidas dependentes da igreja parochinl e os bens das irmm- 
dades illegalmente erectas, p. 28, art. 88.0, n . O  3.0 - nãa administra os bens das irmandades legalmente erec-, a 

b d a s  pertencentes aos vizinhos, os bens dos hospitae%*" 
pasmes, e os benesses destinados para o parocho, p. 28, art. 89- 
- administra os bens c o m u n s  da parochia e regula a fiuE$o dm 

bens, pastos, de quaesquer fixetos do logradouro oommum da F 
chia, p. 28, art. 90.0 - ~ e p w ,  p. 28, art. 91.0 - mhcits da camara municipal a divisão pelos vizinhos da Pm - 
chia dos baldios desaproveitados, p. 29, &. 92.0 

&-ta de paroehia-arrola os pobres, promove os soccorros e- 
cos, vigia a ereacão dos expostos, p. 29, ait. 93.0 - inventaria os bens, mndimenhs, alfaias, paramentos, titulw e 
documenntos da fabrica da freguezia, como e quando, p. 29, 
art. 94.' - satisfzz as requisi~8e~ das aucturiclades administrativas, p. 30, 
art. 93.0 - delibera sobre emprestirnas, wntra.toe de obras, a l h e e o ,  xoca 
e açyuisição de bens, aceita* de doações, pleitos, expropdaçijes, 
Imgamento de contribuiçVes, p. 30, art. 96.0 - sujeitas porém as suas deiibei.a@es it spp~ova& da eonseIho 
de ddistrieb, p. 30, srt. 973 - excepção, -p. 30, art. 91.0, 6 un. - dentro de que praso de tempo, p. 30, a&. 9B.0 

--- interrup~ão d'esce pràso, p. 30, art. 9&0, 5 2.0 - das suas deliberaçiies offensivaa de *um Wto ha recuise 
contencioso, p. 30, art. 99.0 
-- das que-osendém algum inte~wse ha direito de reclamagãe, p. 
31. art 100.0 

7 - - - -  -~ - receita ordinaria, qual é, p. 31, a& 'iaf.0 a 102o 
- extraordinari~, em que consiste, p. 3, ort. 101.0 e 103.0 
-- lançamento de contribnici>ec, regras. o. 31. art. 1 W o  - aos proprietxrios resideites'~; dá >ara&a, p. 32, h. 105i, 

p. 60, art. 240.0 - recusa de votar receita para a s  despezas obrigatorias, providen- 
cia, p. 32, art. 206.0, 9 un. - desvezas d'eila, olassifica&o. R. 32. art. 107.0 

-- 05Agatoriãs, &aes são, 6. 32; art.'107.0, n.04.0 a 11-0 
w facultativas, quaes sLo, p. 32, a&. 108.0 
- orpmenzo, quem o propõe, e par quem .S approvado, p. 33, art. 

lW.0 - contas, -a q w m  as presta, e m m  xecurso para quem, p. 33, art. 
110.0, p. 68, art. 278.9 no 3.0 - orgamenta. ern quanta+ s&s se diGde. a. 33. art. 1 1 1 ~  

--as suas deliberaçties d o  executadas pelo regedor de pisroehia, 
p. $3, axt. 298.0 - os vogaes ú'ella que faltam ás sessões, que penas Sem, p. 17, 
art. 317.0 - - são receita da paroehia as multas em que incorrem, p. 17, art. 
317.0, 8 uri. 

Jnramenato-prestam sntes de entrar em exercicio os corpcis ad- 
ministrativos, e como, p. 22, art. 57.0 -- wmo O presta o presidente da junta geral e os dema-is procura- 
dcres, p. 22, art. 57 .~~  $ m. -- presta-o o governador civil nas m h s  do ministro do reino, p. 62, 
art. 25fi.o --- toma ou rnaiida tamai o governador civil aos funmionarios pia- 
biicos, p. 63, art. 253.0, n.0 12.0 
-- presta o administrador do concelho, perante quem, p. 67, art. 

269.0 - defere o rdrninistradar do eoncelho aos empregados seus subor- 
dinados, p. 40, art. 282.0, n.° 3 . O  - presta-o a regedor de paroehia nas naos do sdrnini&tradur do 
concelho, p. 72* nrt. 292.0 



&.-ar, de rne&os e fundos eonsoIidadas do districto-sh receita 
ordinafia dteIle, p. 54, art. 215.0, n.O 2.0 - creditas e de fundos consolidados pertencentes aos concelhos- 
&, reeita ordinaría d'esks, p. 40, ait. 133.0, n.cs 2.0 e 3.0 

~ e a d o s - o  pagamento d'aquelles s que estiverem sujeitos os bens 
da parochia são despeza obrigstoiia da jiinta, p. 32, art, 107.0, 
n.O 8.0 

fies-a violação d'ella nos actos tuteIares do conselho de districto é 
fundamento para recurso contencioso, p. 58, art. 234.0, n.O 3.0 
-- a. obscuridade d'ella não é fundamento para que o conselho de 

districto se recuse a julgar qualquer pleito, pp. 61, art. 241.0 - para a execupão d'elIa dti o go\-ernador civil as instrucç8es ne- 
cessarias, p. 62, art. 253.0, n." 4.0 
- exerce tambem inspecpão sobre a execuqão d'ella e dos regula- 

mentos, p. 62, art. 253.*, n . O  5.0 - da sua ehecuçEo é immediatamente encarregado o administrador 
do concelho, p. 68, art. 276 O 

- e das de policia geral, p. 69, art. 279.0, n.O 1 . O  

L f t ig los -as  despezas d'elles sBo obrigatorias da junta de paro- 
chia, p. 32, art. 107.0, n.O 9.0 - do conceko-é despeza obrigatoria a que se fizer com eIles, p. 
43, A. 150.0, n.O 21.0 - - dos districtos-a despeza d'elles é facultativa? p. 55, art. 217.O 
e 218.0 (V. Pleitos). 

Liceti+as-concédem os corpos administrativos aos seus vogaes, 
p. 21,-art. 52." 
- pelas policiaes que a camara municipal concede póde eIla pôr 

taxas, p. 36, art. 121.0, n.O 21.0, p. 40, art. 135.0, n.OS 7.O, &.O e XO.O, 

p. 41, art. 143.0 e 144.0 
- para c a p r  - concede a camara municipal, p. 41, art, 143.0 
- para a pesca- concede-as tarnbern a camara, p. 4-1, art. 144.0 
- concede o governador civil aos seus subordinados, p. 63, art. 

253.0, n.- 10." - para estabelecimentos insalubres, incommodos ou perigosos - 
concede o governador civil e o administrador do concelho, p. 63, 
art. 2W0, n. 2.0, p. 69, art. 279.0, n.O 19.0 
- para theatros e espectaculos pubiicos-quem as concede, p. 64, 

art. 254.0, R." 7.0, p. 69, art. 279.0, n.O 12.0 - aara as casas de oenhores -suando as concede o governador ci- - 
vil, p. 64, ait. 254.0, n.0 9.0 
- ~oliciaes da com~eteneirt do administrador do conceIho-quaes 

ciâ4 p. 69, art. 279.: n.* 4.0 
- exeepeão, p. 70, art. 280.0 
- para uso e porte de armas - quem as concede, p. 69, art. 279.0, 

z1.0 6.9 
- para casas de emprestimos sobre penhores-quando as concede 

o administrador do concelho, p. 69, art. 279.0, n.O 18.0 - para porte de armas, hospedarias, casas de jogo, etc., nos con- 
celhos de Lisboa e Porto- quem as dB, p. 70, a+t. 280 O - concede o administrador do concelho aos seus subordinados, p. 
70, art. 282.5 n.6 4.0 
- aos empregados e magistrados administrativos-quem as con- 

cede e por que tempo, p. 75, art. 305.0 - effeitos d'ellas quanto aos vencimentos, p: 75, art. 306.0 - sem e l Ia  não podem os funcciona~ios administrativos sair do lo-- 
gar da  sua jurisdic@o, p. 77, a*. 318.0 

Limites dos districtos, concelhos e pafocliias- a demarqi io d'edles 
é acto do governo, p. 11, a t .  2.0, 8 UB. 

Listas - hão de conter em sep-o e designadamente OS nomes 
dos vogaes effectivos, e os dos srrbstitiitos, pena de nullidade, p, 17, 
art. 30.0, 6 2.0 
- devemconter tanto'os nomes de v o p s  effectivos e de substitu- 

tos quantos forem os membros do mrpo administrativo a eleger, 
D. lf?, art. 31.0 
A * - no caso de eleiçgo s imultana levam no zcto, ns parte interna, 
o titulo do corpo administrativo a qne respeitarem, p. 18, art. 3 2 - O  - hão de per manuseriptas OU litbo&raphadas s tinta preta, p. 18, 
art. 33.0 - quaes se coiitam para o olenlo da maioria, p. 18. 

Loterias - a policia d'ellas compete ao governo civil, p. 64, mt. 254.0 
n? 102 

Bagistrado administrativo 6 o governador civil e o administrador 
do coiieeIho. D. 13. - k inelegi$Ll te&porarismente para os cargos da adminish$o 
publica, p. 15. 
- dentro de que tempo deve tomar passe do logaz para qne for 

nomeado, p. 74, art. 302.0 e 9. 
- prorogaçh do praso, quem o c o n d e ,  e por que tempo, p. 74, 

art. 303.0, 9 un. 
- t.encimento que lhe compete, com l ieenp para doente, p. 75, 
nrt Rn6.o - - -- - - -. - nenhum póde sair do logar da sua jurisdicgão sem licenpa, p. 77, 
art. 318.0 - deve levantar auto de todo o facto a que for pelo codigo admi- 
nistrativo imposta pena, p. 78, art. 324.0, 8 1-0 
- e rernetter copia ao governo civil, p. 78, art. 320.0, Ej 2: 
- deve fazer o mesmo qnando os presidentes doe corpos admi- 

pisti-attivos não podérem levantar os autos que Ibes incumbem, 
p. 78, art. 324."" $ 3.0 
- nao pode ter paste nos contratos feitos sob a sua inspecção, 

p. 79, art. 327.0 - continua em exercicio até  ser substituido, p. 79, rut. 328.0 
- não póde ser perturbado no exercicio das suas funqGes pela 

auctoridade judicia1, p. 79, art. 330.0 - gócle ser demandado civil e criminalmente sem licença do go- 
verno, p. 79, art 331.0 - mas a pronuncia ha de ser confilrnada na rela@ocom audiencia 
d'elIe, p. 79, art. 831.0, 55 1.0 e 2.0 - ameapdo ou insultado, como d e ~ e  proceder, p. 80, art. 332-0 

.=aioria - B necessaria ara a validade das delibenyôes dos cor- 
pos administrativos, p. 21, art. 71.. 
- em que caso se dispensa, p. 24, art. 72.~ e 5 1.0 
- carecem de confirmaçi%o as deliberqões tomadas sem efla, p. 24, 

art. 'iJ.", 5 2.0 
- auando faltar Dor serem interesciados na deliberacão os -Fomes 

dos>orpos admini'strativos, procede-se como no caso de impedi&t- 
to, p. 25, art. 75.0, 5 2.0 

M e n d i g o s  e vagabundos-a policis dyelles compete ao governa- 
dor civil, p. 64, art. 254.0 n." 1 l . O  - e ao administrador do conceIho, p. 69, art. 279.0 n.O 8.0 

m e s a - n a s  e1eiGes prtrochiaes B composta de dois escrufinadares e 
de doia secretwios. p. 16, art. 25.9 

* 



prtddeu? d ' e h ,  qn?ndo em q u a l q m  dpei'çh nno eornpa- 
rece numero ~ufficiente de eiehres, lavra auto do &h, que assi- 
grra m parocbo, p. 16, art. - r-tte aos eIeitos uma copia da  acta, que é o seu diploma, 
p. 19, art. - &junta geral-elei$o, p. 52, art. LW.0 - copia da acta d'ella, a quem se envia, p. 52, ixt. 201.0 - das irmandades e eonfrariss e estabalecimectos de Benefcencia 
+è ser dissol~ids pelo governo civil, p. 65, art. 256.0, n.0 1.0 - condiGes que deve ter a ordem de dissoluyZo, p. 23, art. 65.0, 
p. 64, art. 855.0, § 1.0 

Mmtares - são temporariamente ineleçiveis pa3-a os corpos da  ad- 
ministrqão publica, p. 15, ai*. 20.", n.03.0-exeel;Fão, p. l 5 , a ~ t .  m.0, 

n . O  3.0 
miamisterio publico -e competente para em jnizo fazer com qrie 

entrem no cofre do oonceiho as quantias em que os vereadores fo- 
rem condemnados, p. 48, art. 177." - junto do conselho de districto, desempenha as  soas func@s o 
secretario geral do governo civiI, 57, art. 227.0 - deve recorrer de todas as decisoes contenciosas do conselho de 
districto que forem contra o estado, p. 61, art. 247.0 

ãtiserioorõias-regula e fisealisa a sua administração o gover- 
nador civil, que póde nomear commissGes e dissolver as mesas, p. 65, 
art. 256.9 n . O  1.O - approva o goveinador civil os seus or$ame2tos e dispõe dari 
suas sobras. v. 65. art. 256.0 n.O 2.0 
- toma-lhés'conias o administrador do concelho, até que quantia, 

a. 68, a&. 278.0. n . O  3.0 
- sÚperintende n'ellas e promove o seu melhoramento o adininis- 

trador do concelho, p. 68, art. 278.0, n.* 6.0 
HobUia- a dos p a p s  do concelho, cadeias, conuervatorias, tribti- 

naes, repartições de fazenda, etc., é obrigatoria dos coilcelhos, p. O, 
art. 150.0. n.O 1.0 
- das rebsrti@es publicas districtaes é despeza obrigatoria do dis- 

tricto, p. 55, art. 217.O, n.O 5.0 
--da administração do concelho, g.42, art. 130.0, n.*1.0, p.76, art. 314.' 
Manto aios -não estão sujeitos i saparintendc'ncia e fiscalisaq5io 

do governador civil, p. 65, art. 266.0, 5 2.O 
- superintende parérn n'eIIes o administrador do coircelho, p. 6& 

a&. 218.0, n.O 6.0 
=dta.m por tranãgressiio de posturas - qnaes podem impor-se, p. 35j 

art. 120." - divisão d'ellas, p. 35, art. l g a M 1 . a ,  5 2.0 
- sãlo receita ordinaria do concelho, p. 40, mt. 135% n.* 6,9 p S? 

art. 317.0 - os impostos em favor do districh s5o receita ordinaria d'db 
p. 55, art- 215.0, na0 7.0 - póde impor o conselho de districto aos iesponsav& que p e r n a  
dle prestem contas, se as não a p r e s e n t a  em tempo, p. 59, art. 2% 
33.0 9.0 
- e o administrador do concelho com ielagZo AB corporscões 4ae 

perãnte elle prestam contas, p. 68, art. 278.9 o . ~  3.0 - dos vogaes dos eorgos administrativos que faltam As se~sces & 
é, v. 77. art. 317.0 

-^pela'falta de prestãgh de contas no praso designado na 1d 8 
10@m s 4001000 gis ,  p. 77, srt, 3 2 0 . O  e 331.0 

M-%-as qm forem impostas pela falb &e prestsqlo de contas 
sBo receita do distrieto, p. 78, art  322.0 
- como se cobram, p. 78, a& 322.0 
- quaes pagam os responsaveis que d q e n d e m  sem auaucbrisa$o, 

ou com excesso d'ella, p. 78, art. 323.0 - as impostos por falta de prestas& 9:&bg e p r  agamentos 
illegaes não dependem de julgamento pela auctoridade jniic*a~, P P  78, 
art. 324.0, 5 4.0 

X a m a k a g i o a - f u n c ç h  do administrador do concelho, &dos eIIes, 
p. 69, art. 279.0, n.O 15.O 

';Yomea$Lo das eorpors$Ões administrativas - devolve-se ao con- 
selho de districto, na falta de eleição, p. 17, art. 29.4 p. 58, mt. 
233.0, n." 2.0 - excepçlo, p. 17, art. 29.O, § 1 . O  - para os empregos da administragiio faz o governador civil, em 
que caso, p. 63, art. 253.0, n.O 11.0 - as restrieFes impostas a ells pelo codigo administrativo não se 
applicam aos que actualmente servem ou j&serviram,p. 80, ãrt. 336.0 

NmXIfãade - tem a lista que nso designa em separado os nomes 
dos vogaes effectivos e os dos snbstitatos dos corpos electívos, p. 17, 
art. 30.0, 2.0 
- e as que nfio levarem designado na parte interna o corpo a d d -  

nistrativo a que respeitam, no de el&@ s imulhes ,  p. 18, 
art. 32.0 - as inintelligiveis e as que nBo forem manuscripb on uthops-  
phados a tinta preta,.p. 18, art. 3 3 ~  

-tem a ordem de drssolução dos corpos administrativos qne n h  
for acompanhada de ordem para a nova eleigo, p. 23, art. 65.0 
- ha na deliberaqlo tomada pelos corpos administrativos, sendo 

n'etla interessado algum dos seris rogaes ou parentes, p. 25, art. 
75.0, 5 1.0 - em que casos a têem as deliberaGes dos corpos administrativos, 
p. 25, a r t  76.0, aos 1.0 a 4 . O  - têem as delibent@s dos corpos admínistrativos, qnsnao c o n s h  
das actas, p. 26, art, 80.0 

iunmerrtch dos predios-compete ao governador &vil detemi- 
na-Ia, p. 64, srk. 254.0, n . O  12.0 

O b r a s - o s  contratos d'elias feitos pelas juntas de parochia care- 
cem de con&rna$o do conselho de districto, p. 30, mt. 9L0, rima 2.0 
e art. 97.0 - praso para a concessão ou negaçiio da  confimaç%, p. 30, art. 98.0, 
g 1.0 - por conta do concelho delibera ircerca d'eIlas e dos respectivos 
contratos, qiie dependem da approvagão do governo ou do conce- 
lho de districto, seguiido a sua imporfancia a camara municipal, p. 
35, art. 121 O, 2.0 e p. 37, art. 123.*, 5 un., n.0 1 . O  - a direcgão d'ellas, menos na parte technica, compete ao preãi- 
dente da camara, p. 39, srt. 130.0, n.O 7.0 

O a c i a e s  de diligencias das adminístra$es dos concelhos- o seu 
nnmero é fixado pelo governador civil sobre proposta do aduiínis- 
trstdor e ouvida a camaramunicipsl, p. 62, art. 233.0, n . O  30, p. 71, 
art. 288.0~ 9 - são competentes para accusw as transgress9es de polícia muni- 
cipal e isentos de custae, p. 72, art. 289.0 

6rcarnenEo da junta de parochia-4 proposta pelo presidente e 
a$provado pelo conselho de districto, p. 33, art. 109.0 



junta de pmochia-secç6es em que se divide, p. 33, 
Gt. lll? - para elle, p. 33, art. 112.0 - ,.jn csm municipa1 -propUe-O o presidente d'elltt, p. 39, art. . -  . 
1 3 ~  n . ~  3." 
- da wmara municipal -é organisado por annos civis, p. 44, 

art. 152.' -- ~ n ~ a o s  de serviço financeiio do caneelho, p. 4i, art. 153.0 
I- de gerencia- que actos abrange, p. 44, ait. 153.0, 9 1.0 
-- de exercicio, q. 44, art. 153.0, 5 2.0 
- Bndo o exercicto caduca o orpmento e ordens n%o pagas, p. 44, 

art. 153.0, 9 3 . O  
- mmo se divide, p, 44, wt. 154.0 
- ordinario-para que 6 destinado, p. 44, art. 135.0 
- snppiementar -em que casos tem logar, p. 44, art. 156.0 
- não podem nem um nem outro ter defieit, p. 45, art. 157.0 
- o ordinario 6 wro~osto nelo sresidente da camara. em que temrio. . = , - A ,  

p. 45, art. 158.O 
- praso para a diseussão, approva~ãc e reclamaçijes; p. 45, art. 158.0 
- e publicado pela imprensa, em que casos, p. 45, art. 159.0. - p6r quem é apgrovadq p. 45, art. 160.0 - em que tempo, p. 30, art. 98.0 e p. 45, art. 160.0, 5 1.0 
- augmento e reclucgão de despezas, em que casos pode faze-10 o 

governo e o conselho de districto, D. 45. art. 161.0 " - em que caso se devolve 8 cama& votar nova receita, p. 45, 
art. 162.0 
- como se procede em caso de recusa da carnara municipal, p. 32, 

art. 106.0~ p. 45, art. 16S.0 
- n h  sendo spproviido antes de cornegar o exercielo do anno res- 

peotivo, vigora o orpamento anterior, quanto ás despezas obrigato- 
rias sómente, p. 46, art. 164.0 
- do distrieto - vota-o a junta geral sobre proposta do governa- 

dor civil, p. 53, art. 210.0, n.O 5.0 - é organisado por annos civis, p. 44, art. 152.0, p. 56, art. 219.0 - gerencia, que periodo abrange, p. 44, art. 153.0, g 2.0, p. 56, art. 
914 0 - -v-  

- exercicio, que periodo abrange, p. 4.4, art. 1 5 3 . ~ ~  5 1.0, p. 56, art. 
91 Fl.0 --v - 
- as auctorisaçí5es fl'elle caducam com o exercicio findo, p. 44, 

art. 153.0, 5 3.O) p. 56, art, 219.0 - é ordiuario ou suppiementar, p. 44, art. 154.0, p. 56, art. 219.* 
- ordinario para que é destinado, p. 44, art. 155.0, p. 56, art. 219.0 - supplementar-para que é destinado, p. 44, art. 156.0, n.08 l.Oa 

3.a p. 56, art. 219.0 
- nenhum pode ter deficit, p. 45, art. 157.0, p. 56, art. 219.0 
- continua a reger no anno seguinte, emquanto não é approvado 

o do respectivo rinno, mas com limitaçiies, p. 46, art, 164.9 p. 56, 
art. 219.0 
- das irmandades, hospitaes, misericordias e dos eshabelecirnento~ 

pios ou de beneficencia- quem os approw, p. 65, art. 256.0, n . O  2." 
Qràenaãos dos empregados municipaes -a  creaçgo e suppressao 

d'elles depende da approvaç&o do conselho de districto, p. 36, art. 
121.0, n.O 15.0, p. 37.O) art. 123.q n.O 6.0 - &o despeza obrigatoria do concelho, p. 45, art. 150.0, n O 2.0 - quaes se pagam rios empregados da camara aposentsdos, p. 50, 
srt 191.0 

i l  

O r d e n a d o s - p a g a s  pelas cammas %em os adminisw- 
concelhos, p. 67, art. 272.O - e os mais empregados das administracaes dos conoehos, p. 72, 
art. 290.0 
-- quaes vencem os empregados com licenga por doentes, p. 75, 

art. 306." - qnaes competem aos substitutos estando os legara v ~ s ,  p. 75, 
art. 307.0 
- quaes competem ao conselheiro de distrieto ser&& pdo gover- 

nador civil, p. 75, art. 308.0 
- e aos substitutos dos administradores dos concelhos, p. 75, srt. 

308.0 
- em que caso se  pagam por serviqo interino, p. '75, &. 308.0, $2.0 
-- dos empregados administratiros pagos peIo thesonro-qua~ 

&o, p. 77, art. 316.O - perdem-se por effeito da ausgensiio, ?. 77, art. 319.0 
ordens Iegaes - d o  as auctoridades inferiores obrigadas s cnm- 

 rir as que Ihes derem aç superiores, p. 79, art. 329.0 
-podem ser mandadas cumprir por delegados especiaes Q ensb 

das auctoridades negligentes, p. 79, art. 329.0, un. 
paqos do concelho-a despeza a fazer com elles B despeaa obriga- 

toria, p. 42, art. lJO.OJ n 1 . O  
P a g a m e r n t o  - depends o das despezas mnnicipaes de auetorisa- 

em orçamento, p. 46, art. 165.0 
-ordena-o o presidente da carnara, como, p. &, art. 166.0 
-no caso de r e c u ~ s  ao presidente, quem o ordena, effeitos e for- 

malidade~, p. 46, art. 167." 
--não póde ordenar-se sem ser justificada com documentos a des- 

peza, p. 46, art. 168.0 
- feito sem auetorisqsio ou com excesso d'dIa, pena, p. 78, a&. 

323.0 
Par do reino - póde servir cargos administrativos, menos d m t e  

as sess0ea legislativas, p. 21, art. 51.0, § un. 
paren tesco-aua l  imaede o serviço no mesmo eorm dmhktra- 

tivo, p. 21, art. 50: 
L 

- qual impede os vogaes dos eoípos ahinishiivos $e tomar parte 
em deliberac30. o. 25. art. 75.O e , L  

piioc~ita-  é uma das divisões administrativas do xeino, p. 11, 
a&. I.* 
- a demarcasão dos seus limites é acto de eompetencia do govano, 

p. 11, art. 2.0, 5 un. 
- é havida por pessoa moral para todos &eitos I-, p. 79, 

- - 

art. 325." 
- a sua desannexaçfio de um concelho póde lar f@damento para 

a suppressão d'elle, p. 12, arf. 3.7 n.° 5.O - separa@o e annexago de nm concelho a oqtro, quando póde ter 
lagar e com que formalidades, p. 12, izrt. 6.0 

- 6 annexada administrativamente por falta de eleitores, e por falta 
de eleigo depois de duas eonvoc@eri successivw, p, 12, a&. 7.0, 
p. 63, art. 253.0J n." 17-0 
- effeitos da annexsçk, p 12, 7.' 
-cada uma d'ellas é regda por nm regedor, p. 13, art. 9.0 
- em cada uma ha uma junta de parochia, p. 13, art. 1 0 . ~ ~   ri.^ 3.0 
Parocho- toma conta por inventario dos objectos da fabrica, pa- 

ramentos e utensilios, onde n h  houver theuonreiro eccbsiastico, p. 
27, art. 83,0, 



p m l ã . c a r i - ~ m  a gerencia das qan t ias  v d d a s  para o C U ~ ,  e 
88 contas 9, junta de parochia da sua applicaqão, p. 28, art. 87.0, 
$ 9.0 - a crea@o e suppressZo d'elles, quer instituidos para facultativos, 
quer boticarios OU veterina~ios, depende de ãppro- 

do conselho de districto, p. 36, art. 12L0, n o 13, p, 37, art. 
123.0, n." 6.' - são providos por meio de concurso, e os seus titulares não & 
considerados empregados dos concelhos. mas como tendo conmatadõ 
com elle, p. 38, art. 127.C e 5 1.0 - questões Lcerca dos conkrabs, decisão e recurso, p. 38, art. 127.0, 
8 2: 
2 B obrigatoris a despeza dleIles, p. 43, art. 150.0, n . O  7.0 
a a s s a e s - n S i o  são zdministrados pela junta de parochia, p. 28, 

axt. 89.0, II-" 4.O 
 assap portes-a concessZo d9eIIes eompete ao governador civil, 

p. 64, art. 254.0, n.O 4.0 
p a s t o s - r e g u l a  a cnmara municipal a fruiç2o d'elles, p. 34, a1.t. 

117.0, n.0 2.0 
Pauta 80s generos sobre que d e ~ a m  recair os impostos munici- 

paes indirectos, e do maaimo d'estes deve o governo organisar, p. 
42, art. 146.0, 8 4.0 

Penas das posturas- quaes SZO, p. 35, art. 120.O - no cxso de reincidencia, p. 33, art. 120.0, 8 1.0 
- peauniarias - a qaem pertencem, p. 35, a;t. 120.0, 
- nos regnlamentos poiiciaes-quaes póùe o governa or civiI im- 

por, p. 65, art. 858.0 
I" 

- dos vogaes dos corpos admiriistrntivos que faltam ás sess0es - 
quaes são, p. 77, art. 317.0 
- dos funccionarios que sáem dos seus Jogares sem licenga- quitas 

são, p. 77, att. 315.0 
- pela falta de presta* de contas-quaes são, p. 77, art. 320.0 e 

321.O 
- dos responsareis quc despedem sem auctorisa$ão ou com excesso 

d'ella-qiraes são, p. 78, art. 323.0 e fj un. - sgo julgadas pela auctoridade judicial, p. R.", art. 324.0 
- escepgiio, p. 78.q xrt. 824.O, Ej 4.0 - a de prisão comminada nas postnras E applicada pelas juizes 

eleitos, com recurso suspensivo, p. 78, art. 324.0, 5 5.0 
- a sua imposiflo depende de auto, que dever80 levantar os rna- 

gistrados administrativos, ou os presidentes dos corpos administia- 
tivos, p. 78, zrt. 324.0, 5 1.0 

P e n h o r e s - a s  lieengas para as casas d'ellzs, em que caso compe- 
tem ao ~ o ~ e r n a d o r  civi1. n. 64. art. 254.0. n.O 9.0 
- e ao:dministrador dbAconedho, p. 69, art. 273.0, n: 18.u 
F e r a O b  em~reeados nas dilipencias administrativas-recebem emo- 

lumentos c&~t<dos pela tabala judicial, p. 77% art. 313.0 
Pesca e caca-regula a camara municipal a policia e liso d'ellxe, 

mjeitando-as a taxas, p. 33, art. 1 1 9 . ~ ~  n.OI2.0, p. 41, art. 143.0 e 144.0 
Pesmas moraes-são o districto, o concelho e a parochia, p. 79, 

art. 325.0 
Pesos e meaidas - o rendimento das aferições d'eiIes 8 receita or- 

dinaria do concelho, 9. 40. art. 133.s n.0 10.0 - a.fiscalisa$o sob& enés perteucé ao administrador do concelho, 
p. 69, art. 279.*, n." 3? 

Pleatos - não póde a junta de paroehia intentar sem auctoris%qZo 

do comelho de distrieto, p. 30, art. $16.6, a.0 5.0 e arf. 9T.u- exes 
p@o, p. 30, art. 97.0,s nn. - as dezpezas com elles são despezss obrigatorias da  parocbkx, 
p. 32, art. 107.0, n.O 9.0 - intenta605 pela cama1-d municipal ou eonka ella não depen- 
dem de liwnoa, salvo tendo de transigir-se acerca d'e'ilee, p. 36, 
ar$. 121.0, n.O 11.0 e p. 37.0, ari. 123.4 n.0 5.0 
- n'elles representa o concelho o presidente da eamara municipal, 

p. 39, nrt 130.", n.O 9 . O  
- e a elle pertence nomear advogado e procurador, p. 39, art. 130.O, 

l l . O  9.0 - é obrigatoria a despeza com elles, p. 43, art. 1j0.0, n.* 21.0 - em que interesse o districto resolve acerca dklles, a junta ge- 
ral, bem como sobre trsnsacç8es n7elles com approvaFã;o do governo, 
p. 53, art. 210.0, 1i.O 6.0,~~ 54, art. 211.0, 9 nn. 
-- no interesse do disb~cto intenta-os em caso urgente o gorerna- 

dor civil, p. 54, a.rL 211.0 
-- a despeza d'elles é facultativa? p. 55, srt. 217.0 e 218.0 
Poder - o excesso d'elle 4 fundamento para recntm contericioso 

contra os actos tututelares do conselho de districto, p. 58, ar€. 234.0, 
R. 2.0 

PoXleia local-compete á camara municipal, p. 35, art. 119.0, in 
fine. 
- de seguranga e limpeza - funcçües da camara; p. 36, art. 121.0, 
in fine. - B encarregado especialmente d'ella o presidente da carnara, p. 39, 
art. 130.~~ n . O  2.0 - é obrigatoria a despeza d'ella, p. 43, art. 15O.f n.0 6.0 
- clistrietal- a sua despeza 6 obrigatoria, p. 55, art. 217:, n: 4.0 
- da cornpetcncia do governador ciril, p. 63, art. 25rt0, n.OS 1 o a 13.0 
-- nos assumptos d'ella póde o governador civil fazer regulamen- 

tos, e impor penas, quaes, p. 65, art. 258.0 - municipal - quando p0de ácercrt d'ella fazer regnlamento o go- 
~ernador  civil. -a. 65, art. 259.0 
- execuçaio dásleis e regulamentos d'ella- a quem perfenoe,~. 69, 

srt. 279.0. n. 1.0 
-- sanitaha-6 attrihui~Bo do administrador do concelho, p. 69, 

art. 279.0, n.* 9.O - e dar, festas e divertimentos publicas, p. 69: art. 279.0, n.. 11.0 
- e a rzlral, p. 69, art. 279.0, n." 14.0 
- &vil e rural-exerce tambem na parochia o respectivo regedur, 

p, 73, a r t  299.~, nao 4.0 - e a sanitaria, p. 73, sct. 299.0, n . O  7.0 
Posse -.tomam no dia 2 de janeiro de cada h-iennTo os corpos da 

administração publica, sem embargo de recurso @ente, p. 22, 
art. 56.0 -- as questões &cerca d'ella não são da cornpetencin do conselho 
de districto, p. 61, art. 242.0 
- manda dar o governador civil aos empregados, p. 63, art. 253.0, 

n.0 8.0 
- dá o aàministrador do concelho aos empregados cio concelho, p. 

70, arc. 282.0, n.0 3 O 

Postaras -assumptos d'ellas, p. M e 35, art. 119.0, n.Or 1.0 a 18.0 
- peiins que n'elIns podem ser comninindas, p. 35, art. 120.0 
- r150 produzem effeito Ioga1 sem approvaçh do conselho de d;s- 

tricto, p. 35, art. l%,* 



pa-m-a que tempo deve ser dadaou negada, p. 30, nrt. 98.0, 
p. 38, art. 125~ - Dnbljeacb d'e1la.s compete ao presidente da  eamwa munici- 
pal, i. 3% =i. 130.0, n." 1.0 - o recurso contra ellas & attr'ibuicão eontenciosa do conselho de 
distrjcto, p. 59, art 235.O, n.* 1 . O  

M ~ i a  nela execuc%o d'ellas o administrador do concelho. o. 69. 
ai.t..2%.0:~.o 20.0-é oo officiaes de dilige-eiieias, p. 7.2, art. 289.0 ' - a penlt de pnsão coniminada n'ellas é imposta pelos juizes elei- 
tos, com recurso sizspensivo, p. 78, ait. 324.", 5 5.0 

praso de tempo-o mareado para dentro d'elle o conselho de dis- 
tricto approvir as delibera$es da junta de pamchia, não corre 
quando estas são devolvidas para  novas Infoima@es, p. 30, art. 98.0, 
6 2: 
2 nem tambem com relacão 8% deliberaqcies municipaee, p. 30, art. 

98 O, 5 2.; p. 38, art. 125.0 - para a apresenta~ãri do orçamento m~nicipa~l-diseuss%o, appro- 
vação d'elle e reclama&es, p. 43, art. 155.0 - para a sipreseota@ko das cantas pelo presidente da camara, p. 
46, art. 165 o - para a npresentap5,o das caatns da camara, p. $7, ast. 173.0 - para a piiblicagão das contas da czmarx munidpal e para ris re- 
clamagões contra ellas, p. 47, art. l i 4  O, p. 48, ai-t. 155.0 - prorogaçEo, quem a faz e em que casos, p. 64, art. 255:l, n.O I." 
- de tempo, dentro do qual os empregsdos e os agentes d m i c i s -  

trntiilos devem tomar posse dos seus logares, p. 74, art. 302.0 e 9. - proroga$io, quem a póde fazer e por que tempo, p. 74, art. 303." 
e R un. 

~rgslden~e da  assembléa eleitoral- funcgks qce tem dc desem- 
p d s r  quando nb bouvar eleifio, p. 16 e I?, a r t  26.0 e S'i.*,# 1.b - deve anunciar que as listas hão de designar separadamente os 
nomes dos vogaes eEectivos e os dos substii,utas, p. 27, art. 30.0~3 1.e - e o numero de 1-ogaes effsctivos e siibstitutos qne devem ter as 
listas, p. 13, ~ r t .  31.0 e un. - da camara Ao concelho ani~exado a outro-p6de exercer por de- 
legaçtio algumas attribuicGes do aiiniiiiistradcr do coocdfiv, p. 12, 
art. 5." - envia ao governador civil o auto pelo qual se mostra que no con- 
celho de urna só assemblCa nLo concorrerarri eleitores erxi nurileio 
dobrado do dos vogaes da mesa, p. 17, a ~ t .  27.0, § 2.0 - é eleito pela camara logoque ella entie em exercicio, p. 33, art. 
114.0 ---- - par quem 6 substituido, p. 33, art. 114.0, $ uil. - e o executar dasdelibrira~,c;aes da camaramunicipal, p. 38, art. 129.O 

-- funyVes especiaes d'elle, p. 35, wt. 130.0, n . O S  1 a a 13.0 - propõe o orgamento do concelho, em que tempo, p. 45, art. 158." 
- ordena os pagament.os, e como, p. 46, art. 166.0 
-- só de despezn auitorisada em or~amento, p. 46, art. 1-65 - e justificada esta com documentos, p. 46, art. 168.0 
- no caso de recusa, quem o ordena e como, p. 46, art. 167." 
- dá contas z i  camara dentro do praso de sessenta, dias, depois de 

terminado o exercicio, p. 46, ark. 1 6 9 . O  - que especificaç6es deve ter a conta, p. 47, art, 170.0 - documentos que devem justifica-le, p. 47, art. 171.0 - é substituido quando d 4  contas, assiste á sessão, mas nso vota 
nem assiste h vota~ão, p. 47, art. 172.', 55 1." e 2.9 

Yre~iideirte-manda annunciar por editaes a publicavão das con- 
tas i18 earnara municípal, p. 47, srt. 174.0 - da &?$ta geral-& deito á pluralièade de rotos na ~riirieirra 
reunilu depois da eleiçzo, p. 58, art. 2130.0 - riiaem o substitue, p. 52, art. 202.0 -- env1:a ao gm-ernador civil copia da =ta da constituiçb da iilnta 
geral, e da eleiçâo da mesa, p. 52, irrt. 201.0 - du cnmcrra - serve de attministrador do concelho no impedimento 
d'este e de seu substituto, p. 67, srt. 275.0 

-- mas iai-ga entào a presidencia da camara, p. M, wt. 275.0, 
8 un. - deve ser auxiliado pelo adrnir;istrador do enncelho, p. '10, art. 
252.0, ao i .0  - da junta de pnrockia- é eleito por ella em escrutinio secreto, 
p. 26, a. 82.0 - na sua falta e do vice-presidente preaide & junta o vogd mais 
relho, p. 26, art. 92.0, 5 un. 

Presidlentes dos corpos arlmimi~tratiros - cvnvoesm-UP, pars  as 
sesaGes ordinanas, p. 28, ar t  62.0 - têem voto de qualidade, p. 24, art. 73.0 

--menos o do conselho de distxkto, quando exerce attribuifões 
conteneiosee, p. 24, art. 73.0, $ un. -- derem le~antw auto das faltas a flue seiam ímnostas renas. e 
corno, p. 78, art. 324 O, 6 1.0 

--derem remetter mpiã ao governo oivi1, p. 78, art. 324.0, 2 . O  
- na. falta d'elles passa esta abrigaqão p u s  os magistrados admi- 

nistrativos, p. 75, art. 324.q 6 3 o 

P~esos - a -sustentw%o d'elhs de?-e ser n1-omovida rielo governa- ,. " 
dor civil, p. 64, art. 254.0, n.0 5-0 -- dos que forem recolhidos nas cildeias por ordem do administra- 
dor do eooçelho, deve o carcereiro dar parte ao juiz, p. 70, art. 279.0) 
no 23.0 

Priisi&cs-p6de o adminisiratior do concelho ordenar, em qne w a s  
e bom que formalidade, p. 70, art. 279.0, n.° 23.0 

Prjviileghs mobiliario e immobiliario - compete Q camara muni- 
c i ~ d  na arremdacão dos rendimentos e conbibuiciões do concelho. 
p:42, ai-t 149.q un. 

Prauesso crimiiial ordinario - a condemnado n'dle de todos ou 
da maioria d ~ s  vogaes das corpos electivos,'que effeito produz, p. 
a$, aart. 66.0 - pbde intentar-se contra 03 vogries dos corpos adminístrtitivos que 
tenham sido digsolvido~, p. 24, art. 67.0 - conten.nciosu -3Lo póda o conse3rho de &~sblcta negar-se a jalga- 
lo com o fundamento ns obscuridade da lei, p: 61, ar& 241.9 
-- nzo pri6de ser juIgado a fiad sem audieuma ccintradicbria das 

pttrtes, p. 61, art. 243.O - oa accordãos n'elle proferidos que fmmaliaadea devem ter, p. 
61, art. 244.0 

-for+ que tcem os accordks definitivos, p. 61, itrt. 2.G: - podem u'elIe protestar as partes interessadas contra as decisaes 
ao conselho de dietricto, com que etfeitos, F. 61, art. 246.0, 1.O - =bem sempre as propiios autos ao supremo tribunal adminis- 
trativo, da&& o caso de rscurss, p. 61, art. 2 4 8 ,  5 3.0 

--recorre sempre u'elle Q ministerio piaMico, quniido a docisíio for 
conkra o estsdo, p. 61, art. 247.0 

-é n'elle admissivel todo o genem de prova, p. 61, art. 245." 



U - 
p ~ ~ ~ r ~ p  geral da coroa- é ouvido nas suppi;es~i;es dos em- 

ce~hos, p. 11, art. 3.0 -- e nas annexacães,,p. 12, art. 4.0, 5 un. 
-- junta geral-pode ser tarnbem vereador, mas n8o exer- 

ter os dois cargos, p. 20, art. 44.0 
- do concelho (forense)-quem o nomeia, p. 39, art. 130.7 n.0 9.0 - á ju~i ta  geral-é eleito directamente pelo povo, p. 50, mt. 193.0 
-- o numero dos que tocâm a cada circulo 8 designado pelo gover- 

nador civil, base, p. 51, art. 194." - eleito por mais de um circulo tem de optar, e como, p. 51, art. 
195." 

prap~~ciíta para a noiiieação do conselho de districto - é feita pela 
junta geral, p. 54, art. 213.0, u . ~  1 . O  

p r a p r i e i t a r i m  de fóra da parochia- como são collectados, p. 32, 
art. 105.0, p. 41, art. 140.0 - de fóra do concelho, collecta, p. 41, art. 140.0 

Proroga@io das sess0es da junta geral - quem o faz e por que 
tempo, p. sl, art. 196.0 

PR-aspecto dos edificios - regula-o a camara por meio de postu- 
ras, p 35, art. 119.O n.0 7.0 

~ o s ~ z l t m t w  - a policia d'ellas 6 regulada pelo governador civil, 
p. 6% art. 254.O, n.O 6.0 
- a policia d'ellas compete 20 administrador do concelho, p. 69, 

art. 279.0, n.0 7.0 
P r ~ ~ s t a - p o d e m  as partes fazer nos processos contenciosos, con- 

t i a  as decisães do conselho de districto,, p. 61, art. 246.0, 3 1.0 

P a - u w a  nos processos do contencioso-e admissivel toda a que re- 
conhece o direito civil, p. 61, art. 248.0 

Q n ã l d e r m o s  do recensearnento-devem estar patentes no acto da 
eleiçâo, p. 18, ai*. 35.0 5 un. 
- que destino têem, finda a eleição, p. 18, art. 38.0 
Quotas para as despesas dos districtos - sâo distribuídas aos conce- 

lhos pela junta geral, .p. 53, art. 210.0, n.0 9.0 
- são receita ordinaria à'elle, p. 55, art. 215.0, n . ~  5.0 
& e e e k t â s  da j ~ n t a  de pa~ochia- classiíicaqâo, p. 31, art. 101.0 
- ordiriaria-qual 8, p. 31, art. 102.0 
-- exbaordinaria-em que consiste, p. 31, art. 103.0 
- da camara municipal -0rdínaria- qual é, p. 40, art. 135.0 - extraordinaria, p. 40, art. 136.0 

nova - cria-se no orgamento supplementar quando, p. 44 
art. 156.0, n." 1.0 

-- a applicaçb das votadas no orçamento geral póde alterar-se no 
supplemento, p. 45, art. 156.0, n.O 3.0 

-- todas hão de ser arrecadadas pelo thesoureiro do concelho. p. 49, 
art. 182." 
- districtaes - em que consistem as ordinarias, p. 54, ait. 215.0, 

1.0 a 8.0 - e as extraordinarias, p. 55, art. 216.0, n.OS 1.0 a 4.0 - arrecada-as todas o thesoureiro do districto, p. 56, art. 220.0 
- comprehendern-se n'ellas as multas impostas por falta da pres- 

tação de contas, p. 78, art. 382.0 
- as multas impostas aos responsaveis que dispendem sem aucto- 

risag2o ou com excesso d'ella si50 receita da corpora~fo de cuja 
conta se trata, p. 78, art. 323.0 

&eeemseamento da popalagno é despeza obrigatoria do conce- 
lho, p. 43- art. 150.0, n.O 4.9 

W - 
R e c e n s e a m e x a t a  eleitoral - s despe% d'&e é ~ h r i g b s i s  

concelho, p. 43, art. 150.0, n.0 15.0 
B e ~ i b + - - d á - s e  ás partes que reclamarem contra as eleiyZw, e %tte 

o exigirem, p. 20, art. 46.0, § 2.0 
Recaamniqõss contra a illegalidade das oper@es eleitoraes quem 

póde faze-las, p. 20, art. 46.0 - derem ser feítas por escripto, p. 20, art. 46.0, 5 2." 
- podem ser inseridas na acta, ou entregues no governo civil ou 

na  administração do concelho, p. 20, art. 46.0, 89 1.0 e 3.0 - prmo de tempo para a sua apresentaGo, p. 30, art. 46.0, $ 2.0 - podem fazer-se p e r q t e  o conselho de ùistricto contra a s  delíbe- 
raç0es da junta de parochia que ofYenderem algum interesse, p. 31. 
art. 100.0 - contra o rol da contribuiyão directa municipal, p. 41, ar$. 141.0 
8 un. - " contra as contas & camara municipal - quem as póde fazer e 
em que tempo, 47, art. 17-40, p. 48, art. 175.0 - contra as eleiçães dos corpos administrativos & acto contencioso 
do conselho de districto, p. 58, art. 235.0, n.O 2.0 

Reora tanaen t lo -per tence  Q junta geral fazer a disiribui$io do 
respectivo contingente, p. 53, art. 210.0, n.O 3.0 

R e c u r s s - h a  para Q m s e l h ~  de districto dadesignacãi~ das os- 
sembléas deitoraes feita pelas camaraía, p. 16, mt. 24.0, §§ 2.0 e 4.0, 
p. 58, art. 235." n . ~  2.O 
- ha para o supremo tribunal administrativo da deeisgo 40 coose. 

lho de districto, sobre as questões eleitoraes, p. 20, art. 48.0 - pendente n%o embarga a posse dos corpos administrativos no dia 
2 de janeiro, p. 22, art. 56.0 - ha para o supremo tribunal administrativo das decisbes do coo- 
selho de districto que annulla algum3 delibera~ão dos corpos admi- 
nistrativos, p. 25, art. 76.0, 5 1.0 

- compete para o conselho de districto contra as delibera9Ões da 
junta de pnrocbia, que oEenderem algum direito, p. 30, ar$. 99.0 
- ba para o conselho de distrioto da decisão do administrador do 

concelho sobre contas da junta de parochia, p. 33, art. I ~ Q P  - das del iber~ões da camma municipal offensivas de direitos ou 
de interesses, p. 30, art. 99.0~ p. $1, art. 100.O, p.38. art. 128.0 
- ha para o conselho de districto e supremo tribunal &dministra- 

tivo das decisões da camara municipal sobre redama@es contra a 
contribuição directa, p.41, art. 141.0, 5 un.! p. t 3 ,  ai-t. 255.?, n.04.0 
- ha para o supremo tribunal adrniuistratir-o das decisões tutela- 

res do conselho de districto que forem incompetentes, o f F e n d e r ~  a 
lei, ou contiverem excesso de poder, ou violacão de direitos, p 58, 
art. 234.0, n.O 1,0 a 4.O - contra as posturas-é acto contencioso da  coqetencia do con- 
selho de distncto, p. 59, art. 235.0, n." Im 
- ha pars  o conselho de districto elq materia de contribuiç~es do 

estado, p. 59, art. 235.0, n.O 3.O 
-- cabe ara o conselho de districto $0 julgamento das contas das 

irmandades tomadas pelo administrador do conselho, e das multas 
que eI!e impozer, p. 59, art. 235.0, n: 10.0 - para o conselho de districto tem effeito suspensivo sbmente, sal- 
vos os casos exceptiiados nas leis, p. 59, art, 236.0 
- a execução das delibera~ões recorridas pbde suspender-se quan- 

do e por que tempo, p. 60, art. 236.0, un. 
- hri para o supremo tribunal adrninudrativo: c w  &feito mapa- 



48 - 
sivo, b deei& do conselho de districto sobre snspei~ão opposta a 
alpns dos seus vogaes, p. 60, 31%. 231.O, $ 5.0 

mcnrm-ha para o supremo tribunal administrativo das decisões 
contenciosm definitivas do conselho de districto, p, 61, art. 246.0 
-, ha para o tribunal de contas das decis0es do conselho de distfi- 

ato sobre contas de qualquer corporaFã.0, p. 61, art. 246.0, 9 2.0 - nos interpostos do conselho de distiicto para o tribunal superior 
fidrninistrativo sobem sempre os proprios autos, p. 61, nrt. 246.0,s 3.0 
-- deve interpor sempre o ministerio publico das decisões contra o 

estado, p. 61, art. 247.= - é n'elles admittida torla a qualidade de prova reconhecida no di- 
reito civil, ,p. 61: art. 948.0 - contencroso - quando ha das deliberag0es do governador civil, 
p. 66, art. 861.0, 8 un. 
-- lia para o conselho das contas tomadas pelo administrador do 

concelho Bs juntas de parochia, confrarias, irmandades ou outros 
estabelecimentos de pieaade ou de benefieencia, p. 68, ai?. 278.0, 
n.O 3." 
- ha com deito suspenslro do julgamento dos juizes eleitos que 

applicam s pena deprisfo comminada nas pusturas, p. 48, srt. 324.0, 
5 5.0 

&eelei$%eál- são motivolegitimo de escusa, p. 22, art. 55.0, n." 3.0 - s5.0 permit6das, p. 24, art. 70.0 
Begefiar - ha um só nas freguesias annesadas administricrjva- 

mente, p. 12, art. 7.0 - ha um em cada parochia, p. 13, art 9.0 -- assiste &a sessões da jnnta de parochia com voto consnlti.~.~ e 
torna assento ao I d o  esquerdo do presidente, p. 27, art. 86.0 - assiate B feitura e revislo dos inventarios qtie tem de fazer x 
junta de parochia, p. 29, art. 94.0, 9 4.0 - por quem é nomeado, e como, p. 72, art. 292.O - presta juramento nas mãos da administrador do wneelho? p. 72, 
art. 292.0 - quem póde ser nomeado para este cargo, p. 72, art. 293; -- tempo por que é obiigaclo rt servir, y. 72, art. 294.0 -- podem accumular-se as funccijes d'este cargo com as de juiz eleito 
e juiz de paz, p. 72, art. 295.0 - suspensão e demissão, quem a dS, p. 72, art. 296.~ - tem m sub~#tuto, nomeado pelo mesmo modo e sujeito As mes- 
mas re,ms, p. 72, art. 297.0 e S. - n b  vence ordenado, mas recebe os emolrimentos que lhe com- 
petirem, p. 73, art. 298.0 - iemçaes de que gosa, p- 3.3, art. 298.0 - 6 o executor das deiiberagões legaes da junta de parochia, p. 73, 
mt. 299.0, n.0 1.0 - a& parte ao administrador do concelho das deIiberagUes illegaes 
da junta de parochial, p. 73,art. 299.0, nao 2.0 - abre os tefitamentoa, p. 73, art. 299.0, n . ~  3.0 

-- provê a policia rural e desohstrucqão dos caminhos, p. 73, urt. 049.", 
11.O 4.0 
- participa ao administrador do conceI.ho os crimes, delictos e cún- 

travenções, p. 73, art. 299.0, n.' 5.0 -- incumbe-lhe a policia ssnitaria e a dos cerniterios da paroebi% 
p. 73, art.299.0, n.O 7.0 - exerce por delegagk do administrador do concelho as func$& 
que Ihe forem wwettidas, p. 73, art. 299 O, n.. 6. 

49 - 
&egdor- tem um escriv2o que nomeia, p. 73, art. 8CO.o - 8 coadjuvado par cabos de nomeados em janeiro, p. 1% 

ârt. 301.", 1.0 
- indica ao administrador do conceIbo os cabos de que carece e 

as seeg6es onde devem servir, p. 73, art. 801.*, 2.0 - assiste á forma* pela carnara municipal da pauta d'onde de- 
vem ser tirados as cabos de policia, p. 74, art. 3f)L0, $ 6.0 

Regi~Ea paroehial-sb obrigatorias da. janta de pamchia as des- 
pezas d'elle, p. 32, art. 107.0, n.O 11." -- e obrigatorias da  camars municipal as dos que estão a cargo do 
conceIho, p. 4.3, zrrt. 150.L; n.O 5.0 - civil-a devpeza b'elle i. obrigatoria du conceIlo, p. 43, art. 
150.0, n . O  16.0 -- dos testamentos-a quem compete, p. 70, art. 281.0, n.0 1.0 - civil-ausm o h z ,  p. 70, art. 281.e. n.* 3.0 

~egmlarnenfos m~n~cipae~-pub~i~a-os  u premdente da carnara, 
p. 38, art. 130.0, naa 1 . O  - - €ai a janta geral para a administração doe expostos e cre~g%o 
de menores abandonados e desvslidos, p. 53, art. 210 na0 10.0 - sobre a policia das prostitutas-dependem de approuaçiio do 
governo, p. 64, art. 254.0, n.O 6.0 , - sobre todos os assurnptos de policia da sua eornpetencia-pòde 
faz@ o govmnaclor civil, impondo penas, p. 63, art. 258.O -- sobre polieis mnnjcipd-qnando p0de o go~eroador civil faze- 
]os, p, 65, art. 259.O - dos que Q governador civil -fizer d e ~ e  dar conta ao governo, p. 
65, art. 260.0 - da ésecução d'elles 8 immediatamente encarregado o aamíriis- 
trador do concelho, p. 68.0, art. 276.0 

V e das de policia geraI, p. 69. art. 279 4 n.O 1.0 
~elail.orio do estado do districto e da sua fazenda-apresenta-o o 

governador civil It junta geral, p. 52, srt. 206.~ 
- faz anniialmenk a janta geral do que hon~er  deliberado, p. 54, 

art,. 213.0, avo 3.0 -- faz annualmeute o governador civil para ser presente ao gover- 
no, p. 63, art. 253.0, n.& 18." 

Remdfiraien tos-as arremata@s d'elles h& de ser feitas por con- 
curso, p. 79, art 326.0 

l%epresentrq6es-pÓde a camwa municipal fazer  obre qual- 
quer assumpto de interesse prrblioo, p. 39, art. 131.0 

Resideiicga-em que caso fs perder os logmes nce corpos sdmi- 
uistiatii;os, p. 21, art. 5 1 . O  -- effeito na eleigo de um procurador á junta gaal por mais de 
um c7rcul0, p. 51, art. 195.0 - no concelh0 que for capital do districto-hão de ter os vogaes 
do conselho de districto, p. 56, art. 22SiV0, 8 1.0 

-- do governador civil-k na capital. do districto, p. 62, art. 252.0 - no concelho-nlo póde ter o indivíduo que houver de ser no- 
meado adminijtrador do concelho, p. 67, art, 270.0 - escep@o, p. 80, art. 336." 

RespenaabUPdade solidana-%em o5 veradùres pela geren- 
eia da fazenda municipal, p. 4, tlrt. 176.0 
-- como podem eximir-se d'ella, p. 48, a*. 17fi0, § un. 
- a quem compete torna-la effectiva em juizo, p. 45, art. 177.' 
- soliùsrift-tem a camara pelos alcances do thesorireiro, p 49, 

R T ~ .  186.O 
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~ ~ ~ a ~ # d a d e - d o s  que aspendem dinheiro sem auctori- 
O* com excesso d'ells-qual 6, p. 78, art. 323 o 

~ ~ ~ ~ ~ w e f i s - o s  qne despedem sem auctorisação ou eòm ex- 
wsso d'ella, que pena têem, p. 78, art. 323.0 e 5 un. 

amas-limpeza e policia d'ellas, p. 33, art. l i9  O, n.0 9.0 - delibera. a eamara independente de confirmaç%o &cerca da. sua 
abertura e alinhamento! p. 36, art. 121.0, n.O p. 37, art. 123.0 - determinar a denominaçb d'ellas compete ao governador civil, 
p. 64, art. 25k0, n.0 12.O 

sltnae -o servico d'ella. B da com~etencia do governador civil, , - . . .. . 
p. 64, art. 254.0,n.o 8.0 - a nolicia relativa a ella t? da competeneia do administrador do 
concelho, p. 69, art. 279-0, n.0 9.O - licenças para estabelecimentos insalubres, quem as concede, 
p. 63, art. 254.0, n.O 2.0, p. 59, art. 279.0, n.O 19.0 - at,tribuiçGes do regedor de parodia ácerea d'eUa,p. 73, m-t 299.* 
n.0 7.0 

Sec~ebarPa da eamara municipal, a inspecção da contabilidade, 
a do expediente e a correspondencin d'ella são dirigidos pelo presi- 
dente da  camara, p. 39, art. 130.0, n.08 5.O, 11.0 e 13.0 - do gwerno civil-tem a seu cargo o expediente da jrinta geral, 
p. 22, ãrt. 2 0 3 . O  

Secretario geral do gwerno civil - exerce as funcções do minis- 
terio publico junto do conselho de districto, p. 57, art. 227.0, p. 66, 
art. 265.0, n.oS.0 
- do conselho de districto - 6 um dos emarerados do ~overno ci- . .2 - 

vil, p. 57, art. 227.0 - geral - substitue o governador civil no caso de impedimento. 
p. 6Y2, art. 25.0, p. 66, a z  265.5 n.O 3.0 - ha um em cada governo civil nomeado pelo governo, p. 66, 
art. 264.0 

-habilita$es que deve ter, p. 66, art. 264.0 5. - dirige a secretaria e corresponde-se com todas as repartigbes su- 
bordinadas ao governo civil, p. 66, art. 265.0, n.O 1 . 0  - é responsavel pela boa ordem e regularidade do serviro da ee- 
cretaria, p. 66, a+t. 266.0 
- como e substituido, p. 66, art. 268.0 
Segaran~a publica - as medidas para s manter são func$iies do 

governador civil, p. 63, art. 254.', n.' 1.0 - á dos habitantes do concelho deveto administrador do concdho 
prover, p. 69, art. 279.O, n . O  16.O 

Sentenqa com execu@o apparelhada, eomo tal 6 considerada a 
decislo definitiva do conselho de districto, p. 61, art. 245.0 
- com execugh apparelhrtda têem as decisões do administrador do 

concelho sabre contas das juntas de parochia e das confrarias e 
 irmandade^, etc., p. 68, art. 278.7 a.O 3.0 

Serv6tp.e~-os  estabelecimentos de ineulcs d'elles são regulados 
pelo governador ciuil, a. 64, art. 254 4 n.* 13.0 

s e r w i l c o  interino-e&que'caso dá direito a vencimentos, e qoaes, 
p. 75,art..808.~,§5 1.0e2.u 

Sessões dos corrios administrativos-dasse d'ellas. D. 22. art. 59: 
, L  , - siio publicas,i. 22, wt. 58.0 - excepção, p. 22, a&. 38.0 

-as ordinarias celebram-se em dia oerto designado annudmente, 
p- 22, art. 60.0 - dos wrpos administrativos-nas ordinarias tratam-se todos 0s 

assumptoa da competencia da corpora$o qoe as celebra, p. 23, 
art. 60 O, 6 un. 

@cisões' &traordinarirs-quands têem logar, p. 23, art. 61.0 - destas sD póde trabr-&e do objecto que a motivou, p. 23, 
art. 63.0 - convocii~ão para as ordinarias, quem a faz, e como, p. 23, art. 62 a 

-na proroga@o das da junta geral podem tratar-se todos on as- 
sumptos da sna competencia, p. 23, art. 60.0, $ UU. 

-- estraordinariiw da junta geral, dependem de convocatoria do 
governador civil, p. 23, art. 62.*, 8 2.0 - naa extrmrdinariaa a segunda concocagio n b  p6de ser feitacom 
inter~allo menor de oito dias, p. 24, art. 72.0, § 1.0 

--as delibera~ões tomadas antes ou depoirs da -são sem dia oil 
local diverso do designado sfio nollas, p. 25, art. 76.0, n.06 1.0 a 4,o 

--de todas deve lavrar-se acta, p. 26.0, art. 77.0 -- formalidades d'eIJa, p. 26, art. 78.a - da junta de parochia -são aos domingos de quínze em quinze 
dias, p. 27, art. 8 4 . O  - da eawarn muiezpal -&o ordinarias e extraordinariae, p. 33, 
art. 115.0 - ordinarias -quanta desem ter p r  semana, p- 33, art. 1í5.0 - extraordinarias -podem ser pedidas pela auctorídade administra- 
tiw ou por tres ~ere%dtdoree, p. 33, art. 115.0, 5 un. 

-tem em todas entrada e voto coasecutivo a administrador dc- 
concelho, p. 3&, art  116.0 - dajbntci. gera& ordinarias-que tempo duram e quando cornepn, 
p. 51, a r t  196.0 e 1 9 7 . O  - prorogaçb, quem a faz e por que tempo, p. 51, art, l 9 6 . O  

-adiamento, queni o ordena, p. 51, art. 197.0, 5 un. - extraordinariõls-dependem de convocagZo, p. 51, a r t  198." - tempo por que duram, p. 51, art. 198.~~ 3 1: 
-dependem de acto do governo, p. 51, art. 198.0, 9 3.0 - excep@o no caso de orçamento supplementar, p. 51, art. 198.0, 

8 ZP 
-2 s8o umas e outras abertas e encerradas pelo g o ~ e m d o r  civil, 
p. 51, art. 1 9 9 . O  - do co~rselho de didricto-hs em cada semana, p. 57, art. 228.0 

-as da junta geral, a80 abertas, fechadas ou prorogadas pelo go- 
vernador civil, p. 62, art. 253, n.O 2.0 

Smbraa- dos rendimentos dos estabelecimentos de piedade ou de 
Feneficencia, quem póde dispor d'ellas, e como, p. 65, art. 256.4 
sl? 2.0 

Soemiros em caso de calamidade publica-distribne o adminie- 
trador do concelho, p. 69, art. 279.0, n.0 15.0 

S d a i d i o s  concedidos pelo estado ao districto-s3o receita. ordí- 
naria d'elIe, p. 55, mt. 215.9 n.0 6.0 

Sabaititdqão nos corpos administrativos-como se faz, p. 14, 
srt. 13." - das corporações dissohidas por nnllidade de eleição-como se 
hz, p. 20, art. 47.0, $ 2 . O  
- por que ordem se faz nos wrpos de administragão publioa, p. 21, 

art. 53.0, 5 un. - pelos vogaes e&eetivos doa arno8 anteriores-quando tem logar 
a PQE que ordem, p. 21, art. 540 
- dos corpos adminístrativos dissohidoe- como se faz, p. 24, srt. 

68.0 e Sj m. 



snõ@tjt~jcão - do presidente da camara municipal- cornc se 
faz, p. 33, h. ll4.q $i un- - do mesidente da camara municipal-quando presta contas, p. 
47, $. 172.O, $$ 2.O 
,. do eseris-5.0 da camara impedido, p. 49, art. 1 S 1 . O  - do presidente da junta geral-como se faq p. 52, art. 202.0 - dos vwaes effectivos do conselho de districto- como se faz. n. 

4 

57, a r t .  224.0 
I-- do governador c i ~ i l  em caso de impedimento-como se faz, p. 

62. art. 250.0 . . - do secretario geral do governo civil-como e feita, p. 66, art. 
268.O - do administrador do concelho - como se faz, p. 67, art. 214.0 e 
7'7.5 o - - v -  - do e.scrivo da administrapão-como se faz, p. 51, art. 287.0 - do regedor de parochia-como se faz, p. 52, art. 297.0 e $. 

SnbstB~ntos dos corpos administrativos-siio eleitos na occasiiao 
em que se elegem estes corpos, e em numero igual ao de seus vu- 
gaes, p. 14, wt. 13.0 - ordem por que &o chamados, e quando tem logar o chamamen- 
to, p. 21, art. 53.O e 8 un. 
- em que hypothese se chamam os Togaes effeetivos dos amos an- 

teriores, e por quo ordem, p. 21, art. 54.0 - dos corpos administrativos dissolvidos-qiioes slo, p. 34, art. 
68.", 5 un. -- do conselho de districta-quaes slio e qiiern os nomeia, p. 57, 
art. 224.0 
-- do conselho de districto-podem ser averbados de suspeitos, p. 

60, art. 2 3 9 . O  - dos administradores dos concelhos-quem s h  e quem os no- 
meia, p. 67, art. 274.- e $ un. 
- do regedor da parochia-poy quem P nomeado e que coodi6es 

se exigem para a sua nomeaqão, p. 72, art. 297.0 e 9. - vencimentos que Ihes competem servinao por ~acatura, p. 73, 
art. 307.0 
-- do administrador do concelho-recebe um terço do ordenado no 

caso em que o proprietario o perde, p. 75, ar t  306.0 
Snppreaaão de concelhos por decreto do governo-quando póde 

fazer-se e com que formalidades, p. I1 e 12, art. 3.0 - G o  piide decretar-se sem audíencia das tiamaras., p. 12, art. 8.O 

Saspeicúes-podem oppor-se ao conselho de districto, p. 60, art. 
227.0 -. - . - motivo inadmissivel, p. 60, art. 237.", 9 4.O 
- fhma por que devem ser dediizifias, p. 60, art. 237.0, 5 1 . O  - quem as julga e que regras devem seguir-se no julgamento, p. 

60, art. 237.0, 4 2.0 - effeitos d'enas emquanto não siio confesunòas oii julgptdas, p. 64 
ar$. 237.0, 3.0 - recurso, para quem compete e &eitos d'elle, p. 60, art. 237.O, 
6 5.0 - 'sb consideradas impedimentq p. 60. art. 238.0 - o p p o s b  a todo o ti-lbiuial e substitutos- como se procede, p- 
60, art. 239.0 - a qnem se defere o julgamento n'esta hypothese, p. 6 4  art. 240." - OS vogaes dados de suspeitos sb substituidos como no caso de 
impedimento, p. 21, art. 53 o e p. 60, art. 236.0 

Sus~onrião dou empregados da camara- d por ~ l l a  ordenada, p. 
50, art. 189.0 - excepção, p. 50, art. 169.9 8 ua - do escrivão da ornara - decreta-a o governadnr c i ~ i l ,  p. 49, ~ t .  
ISO.Q, # 3.3 - do %ogai do con~elho de districto-em que m o  p0de ser indi- 
vidylmente ordenada, p. 57, art. 226." - impDe o governador cíoil do exercicio e vencimento aos em- 
pregados sob sua direcqiio, p. 63, art. 253.; n.n 8.0 - do adminiskador do concelho - qmm a impiie, p. 67, art. 873.0 - a quem a pbde impor o administrsdor do concelho, p. 70, art. 
5382.0, R.- 1 . O  E 2." - do regedor de ~iamdüa-quem s irnpüe, p. 72, art. 296: - dos cabos de policia- imp6e-a o regedor de parochia, p. 74, art. 
301.q 6 6 .O  -- i m 6 r t a  a pri~açElo dos vencimentos, p. 77, art. 319.0 - a applicaçXo if'esta pena não depende ds. auctoridade judicial, 
p. 78, a r t  324.", 9 4.0 

FabelZa de ernolumentos- deve ogoverno publica-la, p. 76, 312.9 -- judicial - contam-se por eIIa os emolnmentos dos peritos, p. 77, 
srt. 315.0 

WaheUCCh da camara- B o reapeeti~o esclivlo, p. 48, art. IR? 
n.0 5.0 

Taxas pelo aln,ger de terrenos para feiras e mermdos pMe a ca- 
rnara municipal estahieleeer, p. 34, art. 117.0, no 4.0 - pelas líeençari políciaes da sua competencis estabelece a camara 
sem depsndencia de eonfirma$o, p. 36, art. 121.5 ri.- 21 9 p. 37, 
art. 9 23.0 - - - -- - . -- são receita ordinaria do conrelho, p. 40, art. 135.0, n.O 7.0 -- e igualmente os desenterramentos e coneessZo í?e terxenos para 
sepuIturas, p. H, art. 133.0, nVo 8.O - da aferição dos pesos e medidas -6 receita ordinaria do concelho, 
p. 40, art. 130.0, n.O 10.0 - - sobre a caça-póde a carnara lançar, quando, p. 41, art. 143.0 - e sobre a pesa-coma, p. 41, art. 144.0 

Templos-compete ao administrador do concelho mmter a ordem 
n'elles, e em todas as solemnida.des religiosas, p. 69, art. 279.:, 
O.° 10.0 

!Pestarnentefros - as escusas d'elles silo ds eompeteneia do ad- 
ministrador do concelho, p. 70, art. 28Ibo, n.* 2.0 

Wesfsrnentrrs -registo dldles, quem o faz, p. 70, mt. 281.0, n . O  1.0 - abre-os o regedor de parochia nos termos do codigo ciwl, y. 73, 
art. 299.0, n.O 3.0 

Theatron e especbcuIw publicas- sb conws&o de licoriças para 
eiíes na capital do distBcto compete ao governador civil, p. 64, 
wt. 254.4 n.* 7.O - licenga ara elles fóra da capital do distticto, quem a concede, 

0 T3.O 120 p. 69, nrt. $79. , - policia d'elles, quem' a &a, p. 89, art. 2'79.0, R.. 12.0 
Wliesenreiro eccleaiastico-nas fregueziaa em qtie o ha toma 

canta por inventario dos ob~íeetos da fábrica, paramentos e alfaias, 
etc., p. 27, art. 83.5 5 1.O - tem a junka de parochia por eila nomeado, p. 27, art. g3.0 - 05 venc'mentos d'dles são despem obrigatoria da jwka de pa- 
rocbia, p. 32, art. 107.0, n.0 3: 
-- do concelho-& obrigado a pagar os alvaras do govemdor civil, 



- 
come se hsem do presidente da camara, p. 46, art. 161.9 

f? ~ y , e s o ~ e ~ o - h a  um em cada concelho, fnncfies que lhe com- 
*, p. 49, art. 182.' 
- ,-ta fianpa proporcionada á receita, arbitrada pela camara, 

p. 49 art. 183.' 
a60 smnualmente contas á camara, e mensalmente um balancete -- e&;, p 49, art. 184.O - vencimento que lhe compete, maximo, p. 49, art. 185.0, 5 un. - pelos seus alcances responde solidariamente a camara, p. 49, 

art-186.0 - do districto - o pagamento da gratificqão que lhe for arbitra- 
da  é despeza obrigatoria, p. 55, art. 217.0, n.O 9.O 
- ha um na capital de cada districto, funqões, p. 56, art. 220.0 
- é nomeado pela junta geral, p. 56, art. 220.O, 5 un. - tem gratificação arbitrada  ela junta geral, p. 56, art. 220.0, 

un. 
-presta fiança arbitrada pela junta, p. 56, art. 221.O 
-dá annualmente contas ao governador civil, e mensalmente um 

balango do cofre, p. 56, art. 222.O 
W i t n l o s  de propriedade - as questões sobre elles competem aos 

tribunaes de justiça, p. 61, art. 242." 
Tombo dos bens do concelho-deve ter a camara municipal, p. 34, 

art. 118." 
W r a n s i t o  - sobr,e elle nâo podem lançar-se impostos municipaes 

indirectos, p. 42, art. 148.0 
Tribunal de 1.a instancia do contencioso administrativo - 6 o con- 

selho de districto, p 13, art. 11." 
- supremo adminzstrativo - conhece em recurso das decisões dos 

conselhos de districtos sobre reclamapões eleitoraes,.~. 20, art. 48.' 
c o n h e c e  em recurso das decisões do concelho de districto quem-  

i~ullam alguma delibera&o dos corpos administrativos, p. 25, art. - 
76.0, 5 1.0 

-julga a nullidade das decisões ou deliberações do conselho de 
districto, p. 25, art. 76.0, 5 2.0 
- conhece em recurso das decisões do conselho de districto, sobre 

as questões que se levantarem Acerca dos contratos dos partidos 
municipaes, p. 38, art. 127.0, 5 2.O 

c o n h e c e  em recurso das decisões do conselho de districto sobre 
deliberações das camaas municipaes offensivas de direitos, p. 30, 
art. 99.0, p. 38, art. 128.O 

-e das decisoes do conselho de districto, sobre reclamMes contra 
a contribuição directa municipal, p. 41, art. 141.0, 5 un. 

-de contas-julga as das camaras municipaes, p. 47, art. 173.O, 
9 un. 

-sul)~emo administ~ativo - conhece em reeurso das deliberações 
tutelares do conselho de districto, em aue casos. R. 58, art. 23-1.", , &  , 
n.03 1.O a 4.O, 

-supremo a 1 mkhtrativo - para elle ha recurso, com effeito sus- 
pensivo, do julgasiento das sus~eigões pelo conselho de districto, 
p. 60, art. 237.0, 5 5.0 
- resolve sobre as suspeições oppostas ao tribunal inteiro, e desi- 

gna outro para julgar a causa, p. 60, art. 239.O e 240.0 - Dara elle recorre-se das decisões conteuciosas definitivas do COR- 
selfia de districto, p. 61, art. 246.0 - excepçiio, p. 61, art. 246.0~5 2.0 

W r i b u n a e s - a  h p e z a  com efles e com a sua mobilia 6 despem 
obrigatoria, 13. 42, &. 150.0, n.O 1.0 

W a t e l a  - auct~r?daae a quem ella pertencer sobre algum acta da 
junta de parochia, compeke conhecer das reclamações contra esse 
acto que òffender algum interesse, p. 31, art. 100.0 

Urnas-devem eshr  sobre a mesa tantas quantos forem os cargos 
de eleiçâo de que se tratar, p. 18, art. 35.8 

V a d i o s  -a policia d'elles pertence ao governo civil, p. 64, art. 254.0, 
n.O 1 1 . O  - a policia d'elles compete tambem ao administrador do conelho, 
p. 69, art. 279.O, n.O 8.0 

Fenda- a exposiç%o dos generos a ella, quer por grosso. quer a re- 
talho, é o caracteristico do consumo e do imposto municipal indire- 
cto, p. 42, art. 146.0, $5 1 . O  e 3.0 

V e r e a a o r - p ó d e  ser procurador á junta geral, mas durante as 
sessões d'esta cessam as funcções de vereador, p. 20, art. 44.0 
- póde pedir a convocação da camara em sessâo extraordinaria, 

com dois outros collegas, p. 33, art. 115.0, 5 un. - é solidariamente reponsavel pela gerencia dos dinheiros do mu- 
nicipio, p. 48, art. 176.0 
- excepi$io, p. 48, art. 176.; Ij un. - responde- solidariamente pelos alcances do thesoureiro, p. 49, 

art. 186.0 
- que falta ás sessões da camara, que pena tem, p. 77, art. 317.0 
V i a q S o  publica-funcções da junta geral Acerca d'ella, p. 53, art. 

210.0, n.O 2.0 
visita ao districto - é o governador civil obrigado a fazer annual- 

mente, p. 65, art. 261.0 
V o g e e s  dos corpos administrativos - devem assignar as actas das 

sessoes, p. 26, art. 77.0 
- podem assignar com declaraqb de vencidos, mas nem podem mo- 

tivar o voto, nem recorrer da deliberação, p. 26, art. 78.0, f3 2.0 
- nenhum póde escusar-se de votar, p. 26, art. 79.0 - 
- exceppão, p. 25, art. 75.0, p. 26, art. 79.0 
-- o mais velho d'elles preside á junta de parochia no impedimento 

do presidente e vice-presidente, p. 26, art. 82.0 
- e á camara no mesmo caso v. 33, art. 114.0. 8 un. 
- dos corpos administrativosAque faltam ás 's&sões - qual pena 

têem, p. 77, art. 317.0 
- doi  corpos administrativos - não podem tomar parte nos con- 

tratos feitos sob a sua inspecpão, p. 79, art. 327.0 
V o t a o i h  - á da camara municipal sobre as contas prestadas pelo 

pres<dente não assiste elle, p. 47, art. 172.0,§ 2.0 
V o t o - n b  pdde receber-se ao eleitor para um só car o, se a elei- 

$0 for simultanea para mais do que um, p. 18, art. 3 i 0  - de qualidade- tem todos os presidentes dos corpos administrati- 
vos, menos o do conselho de districto quando fuucciona como tribu- 
nal do contencioso, p. 24, art. 73.0, 5 un. 

-- eonsultico - tem o administrador do concelho nos negocios mu- 
nicipaes em camara, p. 34, art. 116." 
- com a declara@ de vencidos- exime os vereadores da respeeti- 

va responsabilidade, p. 48, art. 176.0,§ un. 
V o t o s  - o apuramento d'elles que ordem segue, no caso de eleição 

simultanea para mais de um cargo, p. 18, art. 37.0 
-é considerado eleito o que obtem maior numero d'elles, p. 19,art. 41.O - em igualdade d'elles quem prefere, p. 19, art. 41.O, 5 un. 



Voteas-o que obteve mais, no aos0 da incompatibiIidaòc por paren- 
teeco prefere ao que teve menos, p. 21, wt. 50.". % un. 
- pelo maior numera d'enes se reblla o ~hsun~unento doe stibti- 

tutos, r. 21, a ~ t .  53.4 $ un., avt. 54.- - A pl~raliaade d'elles se deeiaern as negocios administrtltivos, 
tendo voto do qualidada os presidetdes, p. 24, nrt, 73.0, $ u ~ .  
- o maior numero d'elles que c%ito tem na cleiçgo simultanea 

de am pmcilrador por mais de uin clrciilo, p. 51, a ~ t .  l Ç 5 . n  
- iL pluralidade absolnt:: d'elles P eleito o presidente da junta geral, 

p. 51. nrt. 200." 
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