
TITULO I 
Divisão de territorio 

Artigo 1 .O  O continente do reino de Portugal e Alga: 
ves e ari ilhas adjaoentee dividem-se, para os affeitos ai 
ministrativos, em districtos, eetes em concelhos e oe c01 
aelhos em fregueeias. 



5 unico. Os ooiicelhos de Lisboa e Porto siibdividern-se 
m bairros e estes em f~cgriezias. 

Art. 2.O Os concslhss sfio classificados em e 2,& 
~rdem. 

5 1 . O  S h  concelhos de 1." ordem os das capitaes de 
listricto e outros que sejam assim classificados, em vista- 
ie da importancia de sna populnçlto agglomerada a do 
ieu incremento industrial oii conimercial. 

9 2." 8x0 concelhos de 2.a oidein todos os restantes. 
Art. 3 . O  As circuinscripp8es administrativas s6 por lei 

podem s y  alteradas. 
9 l i0 E, pordm, da coinpetencia do governo annexar, 

para os offcitoa administrativos, ouvindo as juntas da pa- 
rocliia interessadas, o governador civil e O supremo tri- 
bund administrativo, as freguezias, que não tenham cida- 
~ X O B  elegiveis e sem incornpatibiiidade em numero dobrado, 
pelo menos, dos que slo precisos para os cargos paro- 
chiaea ou recursos suficientes para custear sa suas despe- 
zns obrigatorias, a outras freguezias do mesmo concelho 
que IheS sejam contigiias, e com as qiiaes tenham mais 
affinidndcs, não podendo sec desannexadas senlo por lei. 

5 2.O Os edificios e mais bens proprio~ das froguezias 
annexadas ficam pertencendo 6 nova circumscripç$o, mas 
os bens do log~edouro com,mum continuam na posse exclu- 
siva dos moradores das povoapões, que os iiõufruiam ante- 
riorrnonte. 

$ 3.O A annoxap80 de freguezias importa a diesoluçLo 
das respectivas jiiiitas de parochirs, procedendo-se a nova 
oleiçlo dentro de quarenta dia% desde a publicag8o do de- 
creto da annexa~lo. 

5 4 . O  Compete igixalmente ao governo, oiividas as cor- 
poraç8ea interessadas, o governador civil e o supremo tri- 
bunal administrativo : 

1 . O  Mudar, es 8Qdes dos  concelho^ e parochias, alterar 
os seus nonu38 e oa das povoaçBeq; 

2." Resolver as duvidas Acerca dos limitea das circum- 
scripp8es administrativas, fixando-os quando sejain incer- 
toe ; 

3 . O  Alterar, de accordo com a auctoridade ecde~iasticica, 
a oircurnscripp%o das paroel~ias. 

TITULO 11 

Disposiçties comrnuns A organiaação e modo de funccionar 
doa corpori administrativos 

Art. 4." Os corpos udnrinistrativo~ sto: no di~tricto a, 

junta geral, no concelho a camara municipal e na fregua- 
aia a jniita de pitrochia. 

Art. 5 . O  Os vogaes dos corpos administrativos sb olei. 
tos directnmente pelos eleitores da8 respectivari circumscri- 
pgões e servem por tres amos civis, ri. contar do dia 2 de 
janeiro immediato L eleigllo ordinaria, 

Art. 6 . O  Para cada corpo administrativo serto eleitos 
tantos substikutos quantos foroui os vsgaes offectivos a 
eleger. 

5 1 . O  Para preenchimento dos quadros dos vogaes effe- 
ctivoai, por d o  ter sido votado e apurado o sufficiante nu- 
mera de vogaes para completar o referido quadro, ou por 
terem occorrido vacaturae de oia do legalmente elaitos, -E ser& chamados a servir os su stitutos. 

§ 2.O Os substitutas serão chamados a servir segundo 
a ordem de maios votação, preferindo os mais velhos no 
caso de igualdade de votos. 

8 3 . O  Quando os substitutos não bststsm para completar 
o quadro da corporaç%o, serlo chamados a servir como 
aupplantes, em numero igual ao dos logares vagoa, o0 vo- 
gnea effoctivoai ou riubatitutos dos snnos anteriores, sendo 

preferidos os .h anno ninis proximo noii da meie remoto, 
os effectivos aos substitutos, os mais vota.dos aos m.enos 
votdot3, e oa. mais veihos no caso de igual votação. 

$ 4.' OY vereadores subsltutos ou supplentes oom re- 
sidencitt na s6de do 'munlcipio ser80 sempre chamados de 
preferencia aos que ali nfio reaidam, segundo a ardem ea- 
tabelecida nos $9 2." a 3 . O  

$ 5 . O  Nori municipios de Lisboa a Porto ser80 chama- 
dos, na falta ou impedimerito doei vogaes effectivos e se- 
gundo as irogras precedentes, os substitutos ou supplentes 
eleitos pelo mesmo circulo eleitoral, e quando os aupplen- 
tes hajam sido eleitos, estando em vigor differente cir- 
cumscripgBo eleitoral, sorlo chamados segundo a ordem 
da .vota@o no quadro geral da vereac,lo. 

5 6 , O  No caso de falta o u  impedimento dos vogaes e&- 
ctivoa, compete aori presidentes dos corpos administrat.ivos 
chamar a servir os respectivos substitiitos ou supplentes, 
podendo, porhm, os mearnos corpos emendar o chamamento 
indevidamente feito. 

Art. 7.@ Arr funcgtios doe corpos adminiatrativoa e80 obri- 
gatorias e gratiiitaa. 

Art. 8.Vodem ser eleitor. para QE corpos adminititrati- 
vos os eleitores das respectivas circumscripç8es que sai- 
bam ler, escrever e contsi1, sondo eatx habilitagãci provada 
nos termos do 8 i."o artigo 1B.O 

8 1 . O  Não podem ser vogaes c208 memos coilpos os in. 
dividuos quo, a? tetnpo da eleiplo, estiverem comprehen- 
didoe em algumari dasi seguintes categorias: 

1 . O  Os ministros e secretarios d'eritado effectivos ; 
2 . O  Os empregados das secretarias d'estado; 
3 . O  Os militares em sarvipo activo no exercito ou na ar- 

mada, salvo sendo profesaorea ou exercendo empregos ci- 
via, que não inhibam das funcçBea dminiatrativas; 

4 . O  Os juize~ e oficiaes de justipa; 
5 . O  Os magietrados e agenteri do ministerio publico ; 
6.O Os conservadores do registo predial que nEto tiverem 

ajudante legal ; 
7." Os membros do supremo tribunal' administrativo e 

doa tribnnaes fiscaes remuneradús ; 
8.O Os magistrados administrativos e os funccionarios 

que lhes slo subordinidos ; 
9.0 Os empregados dependentes dos corpos administra- 

tivos e oa que recebam vencimentos dos seus cofres, em 
rasgo do serviço activo que prestartram ; 

1 0 . O  Os funccionitrios e agentes policiaes ; 
1 1 . O  Os funccionarios remunerados do serviço de 1ant;a- 

ment;o, amecadapão e fisoalisag8.0 das contribui~8es do es- 
fado : 

12.0 Os directores da0 obras publica0 e empregados da 
sua dependeaoia ; 

13.' 0 8  pharmaceuticos, nos concecelbos em que haja um 
86, e nEo tenha ajudante legalmente habilitado; 

14.O OB meinbroa doios oonst)lIios adiminiritrativos ou fis- 
caes das sociedadeai ou companhia8 que tenham contrato 
com B corporagfio de cuja eleiçlo se tratar, os que dire- 
ctamonte sojam interessados em contratoa celebrados com 

I a mesma corporação e os respectivos fiadores; 
1Zao OB oidadtoa que por sentença ou despacho de pro- 

nuncia com transito em julgado na0 estejam no goeo dos 
seus direitos civis ou politioos, e os fallidos nb rehabilitados ; 

l6.O Os que estiverem exercendo funcpaes  publica^, 
1 que obriguem a residir durante todo o anno ou e maior 
I parte d'elle f6ra da area da respectiva ~irc.cumscripçEo, com 
I exceppgo dos mombros das camaras legislativas ; 

17.O OR 01erigvs de ordens sacras, wlvo o disposto n'este 
I codigo Qcerca da admiaiiitraçi%o parochia1 ; 
1 18.' Os facultativos nos concel3ia7, em quw haja um s6; 
I 19." Outras quaesquer excluidoli das funcçõe8 por leiti 
especiaes. 

3 2 . O  A incapacidade. eleitoral doe funecionariori pubIi- 
c06 mencionadoe no 9 1 . O  abrange 08 subcititutos ou inte- 
r i n o ~  em exercicio ao tempo da el@ig&o. 



9 3.0 A inca midade eleitoral a que se refere o n.O 14.0 

n&o oomprehen& OB accionistas de qnalguer sociedade ou 
companhia que tenha contrato com a corporação, ou os 
portsdoras de obrigaçõaa. 

Art. 9 . O  As funcgões nos corpos administrrttivoa s b  in- 
oompativeie com as dos sefintes cargos: 

1." Dos empregados do corpo diplomatico ou consular 
poxtuguez em oflectivo servigo; 

2 . O  Dos empregados do correio e dos telegraphos que 
não tiverem proposto legal; 

3 . O  DOS funocionarios de sanidade ma ri tinia^; 
4.' Dos delegados e sub-delegados de saude nos muni- 

oipios de Lisboa e Porto ; 
5 . O  Dos professores de instrucç80 primaria, excopto para 

aa juntas de parocbia e conselhos administrativos das fa- 
bricas parochiaes. 

$ unico. Podem, todavia, pertencer aos corpos adminis- 
trativoa os funccionarios e emprogados referidos nJeete ar- 
tigo que, no praso de oito dias, a contar da data da par- 
ticipap%o da sua ebiçSlo, declararem perante o governador 
oivil do dietricto que optam pelo exeroicio do cargo para 
ae tiverem sido eleitos; devendo considerar-se por essa 

%edaraF910 terem renunciado ao cargo que exerciam. 
Art. 1O.VNBo podem pertencer siinultaneamente ao 

mesmo corpo administrativo, como vogaes eflectivos, os 
paes e os filhos, oe irmitos e os atnns noa mesmos g~aus .  

9 1.' Sa forem eleitos para o mesmo corpo administra- 
tivo, como vogaes effeetivns, dois ou mais cidadsos, entre 
os quaes haja.0 parentesco declarado n'este artigo, consi- 
deram-se eleitos os mais votados, e os maia velhos no caso 
de igual votaçlto. 

$ 2.O Quando a incompatibilidade, da que trata esto 
artigo, se veri6oar entro vogaea effectivos e substitutos, 
xdio podem estes ser chamados a servir, emquanto os eEe- 
ctivos, com quem tenham parentesco, estiverem em exor- 
cioio; mas serão chamados oa eub~ititutos immediatos om 
votos, e, na sua falta, os supplentes, nos termos dos g§ 2.O,  

3 .O  e 4 . O  do artigo 6 . O ,  preferindo sempre o~1 effectivos aos 
substitutos, e uns e outros aos supplentes. 

8 3 . O  Rio podem pertencer 4 camara municipal os ci- 
dõtdlos que tiverem com o respectivo secretario o paren- 
tesco designado n'este artigo, 

Art. 1 1 . O  O cidad8o que for eleito para mais de um 
corpo administrativo, tem direito de optar por qualquer 
dos csrgoa, devendo para este effeito aommuniaar a pre- 
ferenoia ao governador civil do districto no praso de oito 
dias, contados de da$@ da participaçfio da sua eIeiçLo. 
m o  optando,. preferir& a eleip8o do cargo para que pri- 
meiro tiver sido eleito, mas se as eleigões forem simulta- 
neas preferirti a eleiç8o para a corporaç&o superior na 
ordem hieramhica. 

Art. 12." Podem escusar-se dos oagos de vogaes dos 
corpos administrativoa : 

1 . O  Os que no ultimo triennio tiverem servido nos merr- 
mas corpo8 admini~trativos, axeraendo as fancgties corno 
eEeectivos, ou por terem sido chamados a semir oomo sub- 
atitutori ou supplentes, por mais de dois annos; 

2 .O Os que completarem sesrienta e cinco amos de idade 
antes da data legd da posrre do cargo; 

3 . O  Os quo padeoerom moleatitt de que resulte grave 
difnculdadtt pai.& o exercicio dae funcç8es ; 

4 . O  Oa professores offiaiaes de instiucelo ~uperior, se- 
cundiria e especial ; 

5 . O  Os professores de instrucplo primaria, quanto aos 
cargoe arochiaeri para que forem eleitos; 

6.' &Tos quaesques a quem sejam perrnittidas escusas 
por leis eilpeciaes. 

Art. 13.O Os quadros dos corpos administrativos, que 
nslo ficarem inteiramente constituidos, em cori~equsncia 
da falta da eleiçb de alguns rogaas, da annullaç80 dos 
votos obtidos por qualquer do6 individuos enumerados no 
artigo 8 . O  ou pela6 causas prevista8 nos artigos 9.O, 10.O, 

1 l . O  e 12.", completam-se chamando ao exercioio das func- 
pões os substitutos, e na sua falta os aopplentes. 

Art. 14.O Porde o logar no corpo administrativo s que 
pertencer, o vogal que acoeitar algum dos cargos men- 
oionados nos arlig1)s 8.O e 9,O, o que estiver collocado nas 
ciroumstancias ali previstas, o vogal menos votado, e em 
igualdade de votos o mais novo dori vogaea, que depois 
da sua eleiptio tiver contrahido o parentesco por alünidade 
mencionado no artigo 10.O, e o vereador que tiver contra- 
fiido o mesmo parentesco com o secretario da camara mu- 
nicipal. 

5 unico. Os aub~titutos doa logares, cujas funcç8es ex- 
cluem dos corpos administrativos, conforme os artigos 8.' 
e 9.O,  deixam de servir n'esses corpos emquanto exeroe- 
rem oa mesmos logares. 

Art. 1 5 . O  A resolugiio Acerca das excliisõos previstas 
nos artigos 8." 9.@, 3.0.0 e 11.", a concessiio das escusas 
enumeradas no artigo 12.', o a decisão a respeito da perda 
de logares pelas causas designadas no artigo 14.O, elo da 
competencia dos tribiinaes. 
8 1." A elegibilidade absoluta doa cidad#os votados veri- 

ca-se pelo recenseamento eleitoral oii ainda pela exhibi- 
$30 de dociimento n~ithentico comprovativo de curso ou 
exame de inatrucgLLo offioial, se os votados estiverem re- 
censeados como eleitoros na circumscrippilo administrativa 
a que se refere a eloiçiio. 

8 2 . O  Não ha nenhuma incompatibilidade ou inegibili- 
dado para o aervipo dos corpos administrativos alem da8 
expressamente designadas na lei. 

Art. í6.O Os corpos adiiiinistrativos têem presidentes e 
vice-presidentes, nomeados peIos vogaes, ein oscrutinii, se- 
creto, na primeiia sessto de cada anno, constituindo-se para 
este effeico eob a presidencia do vogal maie velho, e prefe- 
rindo, quando haja empate na votapfio, o mais velho dos vo- 
tados. 

1." Nns faltas o impedimentos permanentes o simulta- 
neoa doa presidentes e vice-presidente8 procede-se sempre 
a novas nomeaçi3es. 

8 2 . O  Nos impedimentos temporarioe e sirnuItansos dos 
presidentes e vice-presidentes presidirão os mais velhos 
doe vogaes presentes. 

5 3 . O  Emquanto funccíonarem v o g e ~  effectivos nito po- 
der80 presidir oa substitutos nem os supplentes. 

Art. 17.O Antes de entrarem em exercicio os vogaes 
dos corpos admiiiistxativos prestam, nas mgos de quem ee- 
tiver servindo de presidente, juramento de fidelidade ao 
Rei e de obediencia tí carta constitucional, aos aotos ad- 
dioionaes e Bs leis ao reino. 

§ 1 . O  Se nZio comparecer o presidente, ou quem o deva 
substituir, ou algum d'elles se recusar a deferir o jura- 
mento, ser& este deferido pela auatoridade admini~trntiva 
da respectiva circumscripção. 

$ 2.O 0 8  subskihtos e supplentee prestam juramento 
nas mãos do presidente, quando forem chamados a servir. 

Art. 18.O Os corpoe administrativos podem ser dissolvi- 
dos pelo governo, sendo reviamente ouvidos e precedendo 
consulta do supremo tri una1 administrativo, s qual aerh 
publicada com o decreto motivado da d i ~ ~ o l ~ ~ ç ã o ,  quando 
contra esta houver opinada o mesmo tribunal: 

1 . O  Quando por culpa sua não submettam t i  approvrt- 
$80 superior os seus orçamentoo nos prasos e termos le- 
gaes; 
2." Quando, sem motivo justificado, nBo prestem contas 

da8 suari gerenoias, em oonformidade com a lai ; 
3.O Quando, depois de advertidos, deixem de tomar as 

deIiberag8ea indispensavsis no desempenho dos dever08 
que as leis Ihes incumbem, ou quando faltem 9. obediencia 
legalmente devida 4s auctoridades publicas; 

4 . O  Quando, por via de inquerito ou syndicancia, se 
mostre que a siia gerenoia Q nociva aos inkresms dos seus 
administrados e 4s conveniencias da administraçDo publica. 

9 i.* A dissoiugão não prejudica nem o emprego dos 



meios administrativos, para corrigir os abusos que a mo- 
tivaram, nem o procedimento judicial contra os ados que 
envolvam ciiminalidado ou respon~abilidade civil. 
5 %.O No decreto de dissoiuçto declarar-se-h30 os factos 

ou oruissões que lhe deram causa, fazendo-se mangiio do 
parecer favorave1 oii desfuvoravel do supremo tribunal ad- 
ministrativo, o se mandar4 proceder a nova eieiggo dentro 
de um praso niio excedente a quarenta dias. 

5 3 . O  Os vogaes da corpora~1Eo dissolvida aLo inelegi- 
veis para a mesma corporn$o na primeira eleiçto a que 
se proceder ; ficam, todavia, exceptuados d'este preceito 
os vogaes que assignarmn vencidos as deliberqões que 
motivaram et dissolu~Pto, ou que em sossto publica e em 
tempo competente tivexem protestado oontra a falta de 
cumprimento da lei. 

8 4 .O Emquanto niio entrarem em exercicio os vogaes 
eleitoa depois da dissolugto, servir80 commiss8es compos- 
t a ~  do mesmo numoro do vogaes das corporay8es dieaol- 
vidas, e nomeadas, de entre os elegiveia das respectivas 
circumscripç?iee pelo governo, pars exercerem as funo- 
qões das juntos gernes e camaras municipaes, e pelo go- 
vernador civil para oxerccrem as funcucies  da^ jirntas de 
parochia, não sendo todavia permittido As commiss6es no- 
mear 0x1 demiftir empregados. 

3 6.O E npplicavel ti commissiio districtal o disposto 
n'este artigo e rios $8 1 . O  G 2.*, se rt juntn geral, sendo 
requisitadn pelo governador civil, não a substituir; ficando 
os membros da mesma cominiss9io exhibidos de fazer parte 
dleUa durante a gerencia, e sendo substituidos, emquanto 
a junta nfo providencinr, nos termos dos $5 1." e 2.O do 
artigo 85." - 

Art. 15.' Os corpos administrativos eleitos na epocha 
ordinarin constituem.se no dia 2 do mozi de janeiro imme- 
diato ao da eleig20, e funccionam, alem do tempo para 
que foram eleitos, emqiianto não estiverem legalmente 
substituidoe. 

§ unico. As oamaras muiiicipaea de Lisboa e Porto alei- 
tas n.3 epocha ordinaria constituem-se no dia 2 de janeiro 
immediato ao da eleigh se estiver validamente eleita a maio . 
ria doa seus vogaes, completando-rie interinamente o qua- 
dro da verenção oom os vereadores oessantes eleitos pelo 
circula em que a eleiçfio haja de repetir-se ; porbm, se a 
nova eleipgo a0 renlisar por diversa circumscripgb elei- 
toral, s e r b  chamados os vereadores cessantes pala ordem 
d a  votação no geral da'vereagao. 

Art. 2O.O Os corpos administrativos eleitos fdra da epo- 
cha ordinnria constituem-se no primeiro dia util depois 'do 
terceiro domingo immediato ao do apuramento, ma? s6 
funccionam pelo tempo necessario para completar o trien- 
nio, e, alem d'este tcmpo, emquanto nlio forem legalmente 
substituidos. 

Art. 21.O Os corpos administrativos remem-BG e func- 
cionam nos edifioios especidmente destinados para as suas 
sossõeri, salvo havendo justo impedimento, e annunciando-ae 
previamente por editaos o novo local das reuniões, com 
antecipagFio de tros dias, pelo menos. 

Art. 22.O 0 s  corpos administrativos nlo podem funccio- 
nar nem deliberar validamente sem que esteja reunida a 
maioria dos vogaes que constituem o qiiadro. 

Art. 23.O h da competencia dos corpos adminietrativos 
conceder licenças ao8 seus vogaes e conhecer da legitimi- 
dade das auaa faltas o impedimontoq comprehendendo-se 
n'estoe os qiio motivam a perda do logar, emquanto nto 
6 declarndtt pelo tribunal competente. 

Art. 2 4 . V n s  faltas ou impedimentos dos vogaes em 
exercicio, chamar-se-h80 os substitutos e supplentes, nos 
termos dos 89 2.O, LO, 4 . O ,  5,' o 6 . O  do artigo 6 . O ,  em nu- 

mero igual ao dos vogaes impedidos, e polo tempo por que 
durar o impedimento. 

Art. 25.@ As sessões sto publicas, mas a nenhum cida- 
db 6 permittido, sob qualquer pretexto, intrornetter-se na 
discussgo dos negocio8 que ali se tratarem, nem fazer ma- 
nifestações favoraveis ou contrarias, quer 4s opiniãea emit- 
ticias pelos vogaes das corporayõcs ou pela nuotoridade 
administrativa, quer tis votações e deliberaçges tomadas, 
sendo o delinquente preso, autuado e entregue immediata- 
mente ao poder judicial. 

Art. 26.O As deliberapões são tomadas 9. pluralidade 
absoluta de votos dos vogaes presentes o por votaçgo no- . . 
minal. 

8 1 . O  Nos casos de empata o presidente tem voto de 
qualidade. 

8 2.O Ser80 sempre feita? por oscrutini0 secreto as vo- 
tações sobre nomeaç3eli e demisscres, o ern geral todasi 
as que envolverem apreci~çiio da merito nu demerito de 
qualquer pessoa. 

9 3." Salvo os casos especialmente ps~ristos, quando 
haja cmprito nas votaçaes por escrutinio secreto, em ses- 
830 a que niio assistam todos os vogacs cm esercicio, fi- 
car& o negu.cio adiado para n ~essão immediata, sendo 
logo para ella chamados tres substitutos, e nu falta de 
algum dlelles o ~iespectivo supplente; c SQ n'osrin seasto, 
estando presente n, maiorin dos vogaes em exercicio, se 
repetir o empato, proceder-se-ha com os substitutos ou - . -  
supplentes a nova vota980 geral. 

$ 4 . O  Quando faltar maioria absoluta de votos pura o 
vencimento das deliberações, sevuir.so-hn o disposto no 
paragrapho precedente, e se u n d n  assim .n&o houver 
maioria absoluta de votos, prevalecerti n maioria rela- 
tiva. 

Art. 2 7 . O  Os vognes dos corpos administrativos nEto po- 
dem assiatir 6s sessircs ou u parte d'ellas em qiie se tratar 
de negocios que directamente Ihes digam respeito, ou a 
pessoas a quem representem por preceito legal, ou com 
quem tonhnm relagões de parentesco, por consanguinidade 
ou afinidade dentro do terceiro grau da, linlia recta ou 
transversal, contado segundo o direito civil. 

Art. 28.O Nenhum corpo administrativo p6do deixar de 
tomar deliberapão sobre os a~sumptos da sua competencia, 
dentro do piaso de trinta dias depois de lhe ser reque- 
rida pelos interessados ou requisitada pela competente 
auctoridade publica, e, nXo a tomando, poderao os inte- 
ressados ou a meama auctoridade reclamar perante a res- 
pectiva estapito tutelar,. que, avocando o conhecimento do 
negocio, supprirh a ornissko. 

8 unico. Nenhum vogal pbde oscuaar-se de votar em 
qualquer negocio que se tratar em seseão a que oonoorra, 
não estando inhibido de votar pela dispo~i@io do artigo 
antecedente. 

Art. 25." Podem os corpos administrativos alterar a5 
suas deliberações quando nELo haja offensa de #direitos ad- 
quirido8, exeepto arr estag8ea tiitelriree, cuje iiitervenção 
termina definitivamente com a approvaç2to ou rejeiçLo das 
deliberagzes submettidas á sua aprooiaçiio. 
8 unico. As mesmas eatações sPo incompetenhs pars  

approvar ou rejeitar os a c t o ~  emergentes das deliberações 
por ellae approvadae, quando essas actos não sejam, por 
disposiçlo da Iei, dependentes da coufirmaçlo tutelar. 

, Art. 30.' Aos presidentes compete dirigir as disousdes, 
regular a ordem dos trabalhos e tomar as providencias 
necessarhs pare que as corporapges n8o sejam p~yt~rba- 
das no exercicio das suae funcç8err, podendo requisitar da 
auctoridade admiaistrativa o auxilio da forpa publica que 
para essc fim for nacoesario. 

Art. 3 1.' OS corpos rtdrninistrativos têem ~esrrõea ordi- 
narias e extraordinarins : nas primeiras podem trntar de 
todos os assumptori da sua cornpetencia; nas outras s6 po- 
dem occupar-se dos assumptos para que forem expressa- 
mento con~ocadoa ou auctorisados. 



Art. 32.O Siio nullas as deliberaçlSes tomadas pelos cor- 
pos administrativoa : 

1 . O  Sobre objectos estranhos h sua competcncia e attri- 
buições ; 

2.O Em aessões ordinarias f6ra doa dias para ellae desi- 
gnados ; 

3.0 Em ses~8es extraordinarias sobre assumptosi nIo de- 
clarados na convocaçFio, ou sem previo %viso 4 auctori- 
dade administrativa, nos termos d'este codigo; 

4.O Antes da abertura ou depois do encerramento da 
sesaEo, ou fhra do lottal para ella destinado; 

5.O Finalmente, com violaplo daa leis ou regulamentos 
de administração publica. 

Art. 33," Da tirdo que occorrer nas sessões se lavrari 
acta em livro e~pecial, com termo de abertura e encerra- 
mento, numerado e rubricado pelo presidente. 

Art. 34." As actas aerão escriptas e aubscriptas, ou 86- 
mente subscriptas, pelos aecrotarioo, e a ~ s i p s d a s  pelos vo- 
gaes qno foram prceentea 6 respectiva sessao, obaorvnnr 
do-se o disposto no artigo 435." eeus paragrtlphos. 

Art. 33.O As deliberações dos corpos administrativos s6 
podem provar-se pelas respectivas aêtas, ou pelos rscureos 
no caso previsto no artigo 433.O § 4 , O  

Juntas geraes de districto 

Art. 40.O A junta geral tem duae ~iessões ordinarias em 
cada anno, um8 que começa em 1. de abril e outra em I 
de novambro, e que podem durar, eegundo pareecr 4 me8 
ma janta, até o ultimo dia dos referidos inezes. 

§ 1 . O  As ~eeriõeri da junta geral podem, a Beu pedido, 
ser prorogadas pelo governo. 

8 2 . O  Aiem das duas sesa8es annuaes, hn mais uma ses- 
s?io ordinaria no dia 2 de janeiro do primeiro anrio do to. 
dos os trioiinios, e ,  no caso de eleiçb fora da apocha or- 
dinaria, a pile tiver de effectaw-se nos termos do arti- 
go 20.O, pndando esta# sess8ea dlirar oito dias iiteis. 

3 . q a s  sessiies, a qire se refere o 1 2.O,  verifica se 
a legalidade dnu prociiraç8es e a identidade dos eleitoéi, e 
procede-se 9, contitituipfio dn junta e B elei~ão ds comrnis- 
sLo districtal, maa a80 a s  p6de tratar de outro assumpto 
sem previta aai~ctorisaç$o do governo. 

Art. 41." A junta geral reunir-se-ha extraordinnria- 
mente todaa as vezes aue O exieii*ern as necessibdcs do 

I " 
serviço publico, o11 estiver ordenado por alguma dispoai- 
ç k  de lei, terininando oada uma d'estm seasnes com LL 
resoIuçZo dos negocios que motivaram a reuilii$o. 

Art. 42.' Para as sessões ordinarias ou extraordinarias, 
com dias fixados por lei ou regulmento, n3o 6 necessaria 
a convocação; para as sessões oxtraordinarias a convaca- 

1 $&o Q feita por decreto do governo, ou por oficio cirrular 
I do governador civil, 6.e a reunino estiver auctorisndra por 
lei, mas riem dssignaçgo de dia. I a unico. A rsuuih no primeiro dia de cada sessão i r -  

CAPITULO I 

Dispariigões oapeciaee sobre arganisagão, reuniDe8 
e deliberações 

Art. 36.O A junta geral de distrinto comp8e-se de pro. 
curadores em numero ngo inferior a vinte e um, nem su- 
pexior a vinte e cinco. 

8 unico. Tres d'oetaa procui+:~dores constituom a com- 
miss[Eo dist~ictal delegada da junta geral, e enonrregnda 
principalmente de executar as suas deliberaçges. 

Art. 3 7 . O  Os circulos eleitoraes em que se dividem oe 
districtos, o o numero de procuradores, quo a cada circulo 
pertence eleger, serão determinados em lei especial. 

5 unico, O municipio de Lisboa nlo faz parte dos cir 
culos eleitoraes, nem elege procuradores As juntas goraes. 

Art. 38.O A circumsoripgb dos circulos eleitoraes a o 
numero dos procuradores pertencentes a cada uirculo sú 
por lei podem alterar-ae. 

8 unico. Quando, porbm, venham u eer alterados oti Ii- 
mites doíi di~trictos ou concelhos, pertence ao governo re- 
ver as circumscripç8es eleitoraezes em que se fizer a alte- 
ração, ouvidos os corpos administrativos interessados, pre- 
oedendo consulta do supremo tribunal administrativo, e 
obaervadau aci regras segi~intes : 

l.a Que cada circulo eleitoral pertença no todo a um s6 
districto administrativo ; 

2.a Que cada c~ncolho ngo faga parte de mais de um 
circulo eleitoral ; 

3.& Que nenhum circulo seja composto de concelhos que 
njlo sejam confinantee ; 

4." Que a designaçCio doe procuradores partencentes a 
oada circulo se faça. na proporçEo da sun populap7io o mais 
rtpproximadamente poasivel ; 

5." Que nenh11.m circulo aloja menos da tres procurado- 
res ; 

6.a Que o numero de procuradores dasignsdo~ ao di~i- 
tricto esteja dentro doe limites fixados no artigo 36.O 

Art. 39.O O proourador eleito por mais de um circulo 
representar& aquelle em que reéidir ao tempo da eleigPio ; 
se em nonhum d'esses circulos tiver residencia permanon- 
te, aquelle em que tiver obtido maior votação; e, no caso 
de igualdade de votos, o que a sorte designar, devendo u 
junta geral p r o ~ ~ d e r  a este actri na m a  primeira reuni&o. 

dinirirt ou extraordinaria i e d  ics onze horas da manhã, e 
nos outros dias 4 hora que for marcada pda  junta. 

Art. 4 3 . O  As aess2ies da junta geral a80 abertas e en- 
cerradas pelo governador civil em nome do Bei, seja qual 
for o numero dos vogaes presentes. 

Art. 44.O A junta geral reune-se e fmccionano edificio 
do governo civil. 

Art. 46.O O governador civil pdde assistir ás seaeões da 
junta geral, aerS ouvido quando o pedir, podcndo fazer as 
propostas que achar convenientes, e toma assento ao lado 
direito do presidente. 

Art. 46.O A junta geral tem secretario e vice-secretario 
por ella eleitos annuitlmeote, na primeira sessHo de cada 
anno, servindo de secretaria, at8 se effectuar 6~ eleigW~, O 

mais novo dos vogaes presentes. 
5 1."  secretario e vice-secretario &o eleitos por es- 

crutinio secreta, preferindo o mais novo no caso de igiial- 
dade de votos. 

$ 2." Nae faltas e impedimentos permanentes do secre- 
tario e vice.secretario procede-se sempre a nova eleição 
para e&os cargos. 

Q 3.O Nos impedimentos temporarios do secretario e vi- 
ce-secretario servir8 de secretario o mais novo dos vogaes 
presentes. 

Art. 47 .O  O expediente da junta geral ser8 feito pelos 
empregados o governo 'civil. 

Art, 48." 1 junta geral pertence fazer o seu regimento 
interno, regulando o modo do desempenhar os sous traba- 
lhos, e de exercer ras suas attribuições na conformidade 
d'este codigo. 

Art. 49.O A junta geral corresponde-se direotamente, 
por via do seu presidente, com todar! as auctoridades e 
repartigaes publicas dos districtos; com o governo! porbm, 
e com as repartições superiores, corresponde-se dirigindo- 
lhes representagges, assignadas pelo presidente, e entre- 
gues ao governador civil, para este ae enviar aos seris des- 
tinos com aa informaç8es que julgar convenientes. 

Art. 50.O Das deliberapões tomadas em cada dia de ses- 
&o entregar& no diu. seguinte o prcsicI~ute (Ia junta geral 
ao governador civil um resumo, acompanhado de copia 
nuthentica dafi deliberaç8es sujeitaa d approvação do go- 
verno, e ,  quando aquelle magistrado o exigir, lhe dar8 
copia authentica de quaeaqtleier delibarag8~s e do teor dos 
, atrtorg, ccmtratos o docurnento~, n, que ellos ee referirem, 



$ 1.O DR entrega dos doournentos mencionados n'este 
artigo passar8 o governador civiI recibo para os effeitos 
legaea. 

8 2.' Os resirmoa devem mencionar a data s nktureza 
das B B B S ~ G B ~  os' nomes dos vogaes  presente^ e as resolu- 
ções tomadas, com individuqLo clara e procisa do seu ob- 
jecto, indicando conoisarnexite os motivos de ordem legal 
e de conveniencin pirblica, que os determinarem; e o go- 
vernador civil, quando os resumos nzo satisfaçam a estes 
reqiiisitos, deixar8 de passar recibo, ath que lhe seja rc- 
mettida copia authentica, que sem demora requisitará, da8 
dolibernç8es extractadas. 

8 3 . O  O mesmo magistrado, no praeo de cinco dias, exa- 
minar8 e cnviartl ao ministerio do reino, com informspto, 
o# ditos resumos e copias, e dar8 ao ministerio publico 
instrtrcpões para reclamar contra as deliberaçBes definiti-' 
d as, que tiver por illegnes, o que tambom communicarh 
áquelle ministerio. 

5 4.' O presidente da junta geral fard tambam affixai*, 
dentro do praso de tres dias, uma copia do resumo das 
delibarniõss de cada sesslio na porta do edificio do gover- 
no civil. 

(:APITULO 11 
Comgetencia e attribuições 

7." Sobre traneacr;i.les, instauragEeo, dsfeza, desistencia 
e confissão de plsitoer; 

8.' Sobre contratos para n execupEo do obras, servipos 
e fornecimentos da interesse do districto ou dos e~tabele- 

' cimentos a seu oargo ; 
1 9 . O  Sobre arrendamentos e mas condigaes; 

10.' Sobre regulan~anhs para regimen de estnbeleci- 
mentos e serviços da sua competencia; 

11 .O Sobre regula~nentos para a fruiçPto dos bcris e pus 
tos de Iogradouro commum dos povos pertencentes a mais 

, de um cont:elho ; 
1 2 . O  Sobro uomeaçfo e exoneração dos vogaea da co~u-  

, rnissilo districtal ; 
, 13.O Sobre s oonvanienaia de ser decretada a utilidade 
publica ou urgencia da8 expropriações, e sobre a realiaa- 

' $80 das que estiverem declaradas por lei ou dacrstadas pelo 
! governo; 

14.O Sobre accordos com outras corporngões administra- 
' t i v a ~  para a realisaçgo de melhoramentos de interesse coiii- 
mum, G que forem da rcapectiva competencia; 

1 1 5 . O  Sobre conoesalio de senid8es em bens distriotnes, 
si qiiaeu conaervarllo sempre a natureza de precarias; 

I 16.O Sobra regulamentoa de policia piioprios de posturas 

I municipaas, mas que, ao seu parocer, convenha serem 
uniformes ein todo o distircto, ouvidas previamente as ca- 

Art. 6 1 . O  A junta gera1 tem z seu cargo adininistrar os 
bons a ostab~lecimentos peculiares do diertricto, promover e 
realisar os respeotivos interesses moraes e materises, que 
por lei não estejam eepecialrnente incumbidos a outras cor- 
porações ou nuctoridsdes. 

Pertence tambem 9. junta gerd :  
1 . O  Repartir pelos concelhos e bairros o contingente mi- 

iit?r a o da contribi~ipão predial ; 
2.O Representar e dar o aeu parecer Acerca da classifi- 

:açlo de estradas a cargo do eetado; 
3.O Formular annualrnente uma consulta &bre as neces- 

iidades do districto, melhoramentos, de que seja suste- 
,tive1 e meios de os conseguir; 

4 . O  Dosempenhar quaesquer attribuiç?ies, deliherativaa 
)u consultivas, que por lei Ihe forem oommettidas nasexe- 
iugEto de serviços do interaase geral do estado. 

5,' Emittir parecer em todos os assumptos, sobre que 
or osvida pelo governo ou pelo governador civil. 

8 unico. Alem da stttribuição, que lhe conferem os n.O8 2 . O  
3 . O  d'este artigo, p6de a todo o tampo a junta geral emit- 

[r votos eonsulti~os de sua iniciativa, e leval-os 9. presença 
os poderes superiores do estado, mas sómente nos assilm. 
toa da sua competencia. 
Art. 52.O Compete 9, j u n b  geral, como admir&bradora 
promotora dos interesses districtaes, deliberar: 
1." Sobre administraglo dos bens e estabelecimentos 

istrictaefi, e sua spplica~?to aos usoa a que &o  destinado^, 
r. a outros, que sejam do utilidade districbl ; 
2 . 9 0 F r e  accaittlpão de heranpa~, Iegadoa e doaçfies fei- 

s ao districto ou a estabelecimentoa ,districtaes; 
3,' Sobre acquisiglo de bens mobiliarios ou immobili2ir 

>a para oil servipos a seu cargo, e aliena980 dos que 
alies forem dispensaveis ; 
4.' Sobre obras de constrncç30, reparaçtio ou conserva- 
o do propriedades districtaes, observando o disposto no' 
tigo 441. O 
5.' Sobre inspecçfio da viaçb municipal, rodarmeate 
cssificada, excepto no municipio de Lisboa, approvando, 
vida a direcqlo das obras publicas, os planos e projeotos 
?I estradas, designando os o5ras ue t8em de ser feitas 
malmente m s  de I.' classe, e zxando as quotas com 
s os conceJhos t6em de contribtiir para os de 'interesse 
nmum, tudo na conformidade da5 leiri e regulamentos 
>eciaes ; 
i.' Sobre norneaplio, suspenslo e demissão da seu tlie 
roiro e dos empregados dos e~lt~beiecimen+os da 
iinistragX<t ; 

* 
rntirss municipaes ; 

17.' Sobre emprestimos, siia dota980 e encargos ; 
1.8.' Sobre noinençto de vereadores, quando a eleigib 

iiiio der resultado ; 
18.O Sobre organisação ou dotaplo de serviços e fixa- 

çLo de dkapezas da administração districtal; 
20.' Sobre impostos e orçamentos districtaes; 
21.O Sobre creagfio de estabelecimentos e institutos de 

iitilidade para o districto, sua dotaçto e .extincç&o; 
22.O Sobro crenplo de empregos dos estnbelecimentos 

e institutos a seu cargo, sua dotag8o e extiicg?io ; 
23." Sobre a aposentaç8o do seu thesoureiro. 
Art. 53.O SIo definitivas e desde logo executorias as 

deliberrtções h junta geral, com excep~2io das menciona- 
da8 no artigo seguinte. , 

Art* 5 4 . O  Os emprestimos a6 por lai especial podem ser. 
auctoriiados ; e n%o a80 sxecutorias sem approvaçLo do) 
governo as deliberaç7jek da junta gera1 : 

1.O Sobre crsaçeto de emprego8 para os estabelecjmeni- 
tos a seu cargo, e augmento de dotitçlo dos legalmehtel 
credos;  

2.0 Sobre impostos dentro dos limites fixados no nrtE 
go 57.O § 3.4; 

3." Sobre organisação du dotag8o de aierviços e fixa980 
de despezas ; 
4.* Sobre orpnmento~; 
5 . q o b r e  acquisipão ou aliena$Eio de bens immobiliariosy 

titdos? acpões, inscripç8es, e em geral de quassquer pa- 
pois de credito ; e eobre transacções, confissão ou desish 
tencia de pleitos ; 

6.0 Sobre regulamentos poiiciaes; 
7 . O  Sobre contratos de execução ds  obras ou ~ e r v i ç o ~ ?  

de fornecimentoe e de  arrendamento^, que devam durar 
por mais de ires annos; 

8.O Sobre accordos nos termos do n.O 1 4 . O  do xrtigolarr- 
terior. 

3 1 . O  Dentro do praso de quarent;a diari, ou de sema ta  
nos districtos insulares que nHo tonham organisaçgio esge- 
ciul, 8 contar dn. entrega no governo civil das copias das 
deliberaç8eei enumeradas n7este artigo, o governo, sdvo 
o dispoato a respeito de emprestimos, conceder9 OU dane- 
gar8 approvaçlo ~ E I  mesmas deliberaçPes, no todo ou em 
parte, e tmbem sob condiglo suapensiva ou resolgtiva. 

g 2 . O  Fiado-se estes prasos tornam-se executorias as. 
deliberaçaes, a que se referem os n.OS 6.' a 8.' do 8 1.O,. 
 obre as quaes nEÈo tenha havido resoluçLo tutelar. ' 

Art. b5.O As de1ibernçBes da, junta geral, tanto as dofi-. 



nitivas corno as proviaorias, depois de confirmadas pela 
tutela, podem ser revogadas pelos meios contenciosos nos 
casos do nullidade enumerados no artigo 32.O e nos de of- 
f ~ n s a  dc direitos fundados nas leis ou regulamentos de 
adrninistrapE,o publica. Sno competentes para usar d'estos 
meios o ininistorio p~iblico o as pestluits cujos direitos fo- 
rem offendidos pelas duliteraçueu. 

CAPITULO TI1 

Fazenda e coiitabilidade districtal. 

Rooeita o despeza 

Art. 6 6 . O  A receita do districto 6 ordinaria ou extra- 
ordinaria. 

5 I ." Constituem receita ordinaris : 
1.O Os roiidirnentos dos Lona proprios; 
2.O Os juros 'de creditos e fundos consolidados ; 
3 , O  Os dividendos de aepães de bancos o companhias; 
4 . O  O rendimento dos estabeleciiiientos districtaes ; 
5 . O  O producto dos impostos; 
6 . O  O producto das multas appplicadas por lei ou regu- 

lamento para o cofre do districto; 
7 .O As dividas :iciivaci ; 
8.O Outroa quacsquer rendimentos permanentes destina- 

dos por lei a constituir receita districtal. 
§ 2.' Constituem receita extraordinaria: 
1.O As heranças, donntivos, legados e donçaes; 
2." O producto dos emprestiinos ; 
3.O O producto da ttlienagzo de bens; 
4 . O  Os subsidias do estado para melhoramentos do dis. 

tricto : 

5 1 . " D o  producto dos impostos municipaes, cobrados 
no neto do despacho aduaneiro, nos termos d'este oodigo, 
ser& eritregua mensalmente 9, junta geral, oir 4 commissIo 
di~trictal, a parte correspondeiite 4~ quotaa distribuida8 
calnaras municipne~ do respectivo districto. 

5 2 . O  Esta parte do imposto poder& ser entregue diro- 
ctamente peIa alfandega L junta geral, ou h commissão 
districtal, liavendo para esec effeito accordo com as cama- 
ras muniaipaes. 

Art. 6 0 . O  As despezas do distrioto silo obrigatorias ou 
facultativas. 

§ 1.O Sfto obrigatorias : 
1,' As dos estabelecimentos e institutos distriotaes ; 
2.' As do vegcimento e nposentagilo do thesoureiro; 
3.' AS de AparaçEo e consorvaçlo do governo civil e 

repartições dependentes oii annexas do governo civil, e da 
mobilia que lhes for necessaria; 

4.O Os impostos, pensões e encargos, a que estiverem 
sujeitas as propriedndos ou rendimentos districtnes; 

5 . O  As de amort isa~h de emprestimas, e as resultantoa 
da execuçãO de outros cont~*atos iegalrnente celebrados; 

(i." As do pagamento das dividas oxigiveis e litigios; 
7.' As do expediente da junta geral, e servipos a seu 

cargo ; 
8.O As dos contratos legalmente celebrados; 
9." Outras quaesquer, que por lei forem postas a cargo 

do cnfre districtal. 
$ 2." SSEo facultativas todas as despezas nlo enumera- 

das no 5 1 . O  que forem do litilidade para o districto e 
consequcntes do exercitio de attiibirip8es legaes da junta 
geral. 

SEC($O 11 

. I  Orgamento diatriotal 

5." 'outros quaesquer rendimentos incertos e eventuaes. 
§ 3 . O  Os bens proprios, creditos, fundos e acç8es, a que 

se referem oe n.OS I.*, 2." e 3." do § 1 . O ,  são os adquiri- 
dos dapois da publiaapão cl'este codigo, e aquelles cuja 
administraçlo foi posta a cargo das cunaras municipae6 
pelo decreto de 24 de dezembro de 1892. 

5 4,' As multas, a que se refere o n." 6." do 5 i.", 
podem ser pagas voluntariamente, e n'este caso ser80 co- 
brados pelo maximo estabelecido nas leis ou regulamentos 
respectivos. No caso de reincidencia serão sempre pagas 
em clobro. 

Art. 57.' 0 s  impostos distriotaea consistem em uma 
percentagem addicional As eontribui~ões directas do esta- 
do, predial, industrial, de renda de Casas e suqtuaria ,  
ou Aquellas que OB substituirem. 
4 1 . O  A percentagem addicional, que deve ser a,mesma 

para todas aEi contribuições directas e igual para toda a 
circumscripçlo do districto, ser& votada na primeira seB- 
são ordinaria da jiinta geral em cada nnno, e communi- 
cada, logo que obtenha approvaçBo, 9. repartiçflo do fa- 
zenda districtal para os effeitoa legaes. 

5 2.O A percentagem addicional cobra-se oiimulativa- 
mente coin as contribui~Sjcs do ostado, quo ao arrecadarem 
na primeira opocha posterior Squella, em que for appro- 
vada a deliberaplo, que a tiver votado. 

5 3." A percentagem excedente a 3 por cento 86 por lei 
especial phdo ser aiiatorisnda. 

Art. 68.' Quando as collectas totaes dos impostos ac- 
cumulados ferem, por qualquer motivo, incobraveia, no 
todo ou em part,o, as falhas da cobrança pesar80 propor- 
cionalmente nas mllectas do estado e nas districtaes. 

Art. 59.' As juntas geraes dos districtos do Punchal. s 
da Horta sEo aiiCtorisadas a substituir os impostoa directos 
por quotas distribuidas 4s camaras municipaes na propor- 
$0 de cada um dos concelhos, nElo podendo a respectiva 
importanoia total exceder, em oade anno, a somma, em 
que importariam. os mesmos impostos dentro do maximo 
legal. 

Ar;. Gi l 0  O orçamento do distrioto comprehende O cal- 
c1110 da receita que se presume arrecadar, e a descri- 
pção das despezas que devem fazer-se para occorrer aos 
encargos e necessidades da administraçLo districtal, d o  
podendo nunca legslisar $8 deapezas feitas sem previa au- 
ctorisap80. 

Art. G 2 , O  O orçamento distriotal B urdiriario ou sup- 
plementar. 

9 1.O O orçamento ordinario B destinado a auctorisar a 
cobrança e applicação, durante um rtnno civil, de toda a 
receita districtal. 

9 2 . O  O orpmento snpplementar Q de~tinado: 
1.O A crear receita, quando a votado no or~amento or- 

dinario for insu&ciento para occorrer Be d e ~ p e ~ a s  aucto- 
risadas ; 

2." A prover ao pagamento do despezas  urgente^, que 
não tenham sido contempladas no orgamento ordinario; 

3 . O '  A dar applicaçgo a saldos de contas t, A receita ex- 
cedente 8, calculada no orçamento ordinario; 

4." A alterar a applicaçto da receita votada no orpa- 
mento ordinario. 

Art. 63.O Os orçamentos districtaes sSio propostos pela 
commissLo districbl, discutidos e agprovados pela junta 
geral, o ordinario na sesslo ordinaria do mez de novem- 
bro, e os supplementares, em qualquer tiessão ordinaria, 
ou extraordinaria para esse fim convocada, quando as ne- 
cesaidndeii do serviço o exigirem. 

8 unico, A omissão da junta geral Acerca da votaçieo do 
orçamento ordinario pdda ser por ella supprid* em data 
posterior, eem prejjuizo, poikrn, de iganl conipetencia do 
governo. 

Art. 64.O A avaliqiYo da receita para o orpmento or- 
dinario ser& feita pela importancia da receita effectiva do 
ultimo rtuno civil, e pelo calculo do termo medi0 do pro- 
ducto liquido dos tres amos anteriores, em relação aos 
rendimentos que, por sua natureza muito variavel, n8o 
possam ser computados approximadamente pela receita 
effectiva da um s6 anuo. 



Art. 66.O As receitas que por lei, decreto ou contrato 
tonham applicaçto a certas e deterniinadaa despesas n8o 
podem ser desviadas para dotação de outras despezas. 

Art. 66.O As juntas geraes s6 podergo destinar para despe- 
zas facultativas as sobras das receitas ordjnarias, depois de 
convertidas em nddo effectivo, e as receitas extraordina- 
r i a s  que pela B U ~  natureza ou procedencia sdmente sejam 
applicaveis a determinados despezas d'aquelln, categoria. 

Art. 67.O As deliberaçõos districtaes, que possam in- 
fluir na receita ou despeza, sdmente podem ser .tomadas 
em consideraçLo noe orçamentos que sa org~nisarem depois 
de serem executorias. 

Att. 68.O Os orpamentos, tanto ordinarios como sup- 
plernentares, sertlo sempre organisados do fdrmn que a 
deapeza votada nLo seja excedente 4 receita regularmente 
calculnda, 

Art. 69.O O orgamento dever8 conter: na parto da. re 
oeita trss titulos corresponclentes ri receita ordinnria, ex- 
traordinaria B especial, cada um d'ellce subdividido em 
tantos artigos quantas forem as diversas fontes de receita 
enumeradas no artigo 56." ; e, na parte da despem, daia 
titulos, um que comprehenda a obrigatoria e outro n fu- 
cultativa, subdivididos, quanto 4 obrigatoria, em tantos 
capitulns qurintas forem as diversas elassss de despeza 
enumeradas no artigo c, quanto As facultativas, em 
tantos capitulos quantas forem as verbas des thdas  aos 
diversos ramos de administracLo que forem contemplados 
no orparnento ; devendo alem d'isso onda capitulo conter, 
em nrtigoe sopatadoa, quanto seja graticavel, a parto das- 
tinada ao pcssod e a des.tirinda AO material, com s indivi- 
duapgo noaossaria pare so aprecriarem os differontes elemen- 
tos em que ~ e j a  susceptivel de decompor-se a verba total. 

5 1 . O  As verbas dos orçamentos siipplementares devem 
ser descriptaa sob a mesma nurneraçlo do titulos, capitu- 
Ios e artigos com .que no orçamento ordinnrio eetiveroin 
descriptai as voibai dda mesma natureza. 

g 2.O No orçamento descrever-se-hgo em artigos espe- 
c i a e ~  os saldos provaveis de origens diversas. 

5 3 . O  Os legados, donativos e quaesquer subsidios even- 
tuaes sbmente depois do recebidos serbo inscriptoa no or- 
çamento. 

Art. 7 0 . O  Os orçamentos, antes de definitivamente ap- 
provadas pola junta geral estartio expostos ao publico pelo 
tempo de oito diaa, o qtie será annunciado por eilitaes affi- 
xados nos logrires do estylo. E podem os eleitores e 
contribuintes do districto, singular ou eollectivarneiite, e 
quaesquer outroa intererrsados reclamar $cerca dos orça- 
mentos, quer perante a junta geral antes de os approvar, 
quer perante o governador civil depoia de approvados, quer 
perante os tribunaes nos casos de que tmt.a o artigo 32.O 

Art. 71.O Os 0rt;arnentos municipaes serão remeiados 
por copia ao governo, acompanhados das reclltmaçZies apre; 
sentadas e dos indispensaveis documentos e escIarecimen- 
toe para se conhecer da siia regular organisaçXo. 

Art. 72.O Ao gooerno compete supprir a falta de or- 
çamentos ordimrios ou supplementares das juntas geraes, 
corrigir a omiss%o, insufficiencia ou exagero de dotas80 
dos encargos obrigatorios, a tambem supprimir ou reduzir 
qualquer despeza, facultativa. 

Art. 73." Quando, por qualquer motivo, o orçamento 
ordinario ngio estiver votado a em termos de ser execu- 
tado antes de começar o anno em que tem de reger, con- 
tinuar8 em vigor o orçamento do anno anterior, mas 
sdmente quanto 6. receita ordinaria e quanto 4s deapezas 
obrigatorias de execupEo annual e perrnanenfc. 

Art. 74.@ A junta geral tem um thesoureiro privativo 
com o vencimento que, sobre propoata d'ella, for appro- 
vado pelo governo. 

g unico. No fim de cada anno o thesoureiro a ~ e s e n t s r i  a Q oommissão districtal a conta da receita arreca ada e dos 
pagamentos eãeotuados durante elle com os documentos, 
que lhes digam respeito. 

Art. %.O Ao thesoureiro districtal incumbe : 
1.O Arrecadar toda a receita distriotal, prestando a cau- 

pBo arbitrada pela junta geral, e que ~ e r h  reforçada quan- 
do esta corporaçgo, ou a commiss80 districkl, reconheça 
a insufficiencia d'ella ; 

2." Sati~fazer todos o i  pagamentos IegaImente ordena- 
dos pela commissfXo diatiiatal ; 

3 . O  Remetter 9. commissão districtal semanalmente um 
balanpo do cofre. 

1 . O  O thesoureiro districtd que satisfizer ordens de 
pagamento, n8o processadas nos termos do artigo 80.', 
ser8 re~ponsavel pela quantia indevidamente paga, e, no 
caso de reincidencia, ser8 demittido. 

8 2 . O  Em Li~boa e Porto o thesoureiro districtal, sob a 
caução indicada pelo governador civil, exercer8 tarnbem 
as funcçijes de thesoureiro do governo civil. 

Art. 7 6 . O  Aoe exactorecr da fazenda publica nenhuma 
remunernçto Q devida pela cobrança de rendimentos dia- 
triotaes por mero addicionamento As contribuip8es do ee- 
tado. 

Art. 77.O O thesoureiro districtal 6 obrigado, sob pena 
de detnissflo, e de procedimento nos termos do 9 2 . O  do 
artigo 188.O da codigo penal, a transferir pnqi a caixa ge- 
ral de depositos, independenteml ! de deliberagão da 
junta oii da comlnissfio districtn!Ro proso morima do 
quinze dias dopois de arrecadadas e ti  proporç8o que o 
forem, RB receitas que tenham por lei, dccreto ou contrato 
applicagÃo especial. 

Art. 78.O Nenhuma deapeza poderh ser ordenada e 
paga sem que ests'a auctorisada em orçamento que tenha 
rigor nos termos d'kste codigo. 

Art. 79.0 O sorvigo fin.nnceiro dos districtos exeouta-se 
em plriodns de gerencia, cada um dos quaes comprehende 
um anno civil, que terti principio no 1 . O  do janeiro e ter- 
minarh no dia 31 de dezembro. - - 

$ unico. h porbm concedido um periodo complementar, 
que termina no dia 31 de janeiro seguinte para se ultimar 
a cobrança da receita auctorisada quo uiio podesse arre- 
cadar-se dur.mte a geroncia, e a liquidapto ou pagamento 
das despezas legalmente contrahidas desde 1 de janeiro 
atb 31 da dezembro, que n&o poderam ser satiefeitas dentro 
do mesmo anno. 

Art. 80.O As ordens de pagamento devem levar a indi- 
caçgo do titulo, capitulo e artigo do orçsmento ou oqa- 
rnentoa que mctori~ezh as deapezas, nZo podendo com- 
prehend~r despezas relativas a mais do um artigo; de- 
vem indicar a totalidade da verba orçada e da verba j B  
despendida por oonta do artigo a que se referem, e men- 
cionar, quando respeitem rr despezas variaveis, a data da 
deliberaçllo auctorisando o pagamento. 

Art. 81.O Dentro de quatro mezes depois de findo o 
anno oivil, a commi~s9lo districtal apresentar& Et junta a 
conta geral da gerenaia para emittir a respeito d'ella o 
seu parecer, e n enviarti, ao governador civil para este 
magistrado a remetter ao tribunal de contas. 

Art. 82.O As contas da gerencia districtal, antes de se- 
rem enviadas ao governador civil, estar80 patentes ao pu- 
blico durante oito dias, o que se farh constar por editaes 
affixados nos Iogares do estylo e publicados n'um dos jor- 
naes da capital do districto, com a antecipaçglo, pelo me. 
nos, de Eres dias. 

9 1 . O  Todos oe eleitorari e aontribuintea do districto 
tbem djreito a fazer obsewaçks por escripto hoeroa das 
contas, e as que fizerem, irão-junk ao processo. 

g 2 . O  Se as contas oomprehenderem periodos de geren- 
oias perbncentes Q junta geral anterior, e n'ellas se no& 
rem irregularidades, serão os responsaveis convidados pela 
commissto districtal a examinar as contas dos periodos 



ua Ihes d i e m  rti~peito e a allegarem, querendo, no praso 20 oito dias, o que se Ihes offeraga Acerca das irregula- 
ridades notadas, 8 aB explicapões qtie 6s derem se.junta- 
rão ao processo. 

Art. 8 3 . O  A conta geral da gerencia comprehender8 a 
receita cobrada e a despeza effectuada durante o anno ci- 
vil, com todos oe documentos que a comprovem, deaore- 
vendo-se cada verba em separado, pela ordem e sob s nu- 
meraçlio com que estiverem descriptas aos orçamentos as 
verbaa correspondentes, regulando-se em tudo o mais pe- 
los preceitos applicsveis dos regulamentos de contabiIi- 
dade publica e do regimento do tribunal de contas. 

5 1." Nas observações referentes a cada artigo da re- 
ceita dever8 yspecificar-se : 

1 .O A natureza dos rendimentos ; 
S." A importmoirt em que foram computados no orga- 

rnento ; 
3.0 A importancia, proveniente da íiquidaçb: 
4." A somma cobrada durante a gerenoia; 
5," A somma nao cobrada, que passa em divida activa 

para a gerenoia seguinte. 
6 2." Nas observaç6es referentes a oada artigo da dea- 

i mesmas verbari, peloe meios auctorieados no § unico d, 
artigo 149." ' 2 . O  Se a junta nlio estiver habilitada ao pagmantc 

I pelas auc$orisag8es orpamentaes, os kteres~ados, depois d t  
I liquidadas as dividas pela f6rma commum, mrequererilo : 
junta que as inclua em orpmento ; e, se ella nlEo as atten 
der, poder80 08 interesrrados reclamar perante o g~vernc 
que use da faculdade que lhe Q oonferida pelo artigo 72.' 

9 3." S s  as divides forem avultadas, em relaç80 88 pos. 
ses do districto e aoa encargos que tenha da satisfazer, 
ter8 o governo a faculdade, quando delibere pela junta, 
ou esta o solieite e com audiencia dos credores, de aucto- 
risar o pagamento em  doi^ annoa civis, venoendo n'este 
caso as dividas o juro de 5 por cento, a contar da data 
da resolur;8o do governo. . 

4." Se o estado for credor, ao governo pertence au- 
ctorisar o pagamento em prestaç0es, podehdo permittil-o 
em mais de dois amos, e 'sem venoimento de juro de mora. 

CAPITULO IV 

Commissãa districtal, sua competencia e attribuioõas 
dever4 espeoificar-se : . 

- 

1 . O  A natureza das despeaae ; 
r L. o A importanoia das varbas votadas; 
3.O A importancia doa pagamentos effectuaiios durante 

a gsreacia ; ' 

4." As soniinae auctorisadas e om divida, que transitam 
para a gerencis seguinte. 

3 . O  A conta começarti pelos saldos, em cofre, de ori- 
gens diversas c& que ee tiver encerrado a conta da ge- 
rencirt precedente ; descrever8 todas as operações de re- 
ceita e deapeza, realiaadas durante o anno, na ordem por 
que tiverem sido auotuririadas nos respeotivoa orpamentos, 
0 terminar8 polos saIdo8 que transitarem para a seguinte 
geroncia, cuja existenoia em cofre se verificarh por meio 
de contagem. 

8 4 . O  A conta serh acompanhada: 
1.' Dos dOnrmentOs de as des~ezas Pa- 

gas, da'sificaãas Por oa~itulos e artigos dos or~amentos, 
correspondendo a artigo uma rela~b do numero e 
importanoia dos documentos, se houver mais de um; 

iI.O De uma "pia dos de emprestimos e de 
outros realisados durante o anno da gerencia; 

3.' De uma relaçEo do fodaa as diYidas activas e pas- 
sivas do diatrioto, com menggo dos mtigos or~amentae~ a 
que respeitam ; 

4.' Dos 0r~2ment0~  ordinario e supplementsres que se 
recrnrn 9, gerencia ; 

5.0 ~e um mappa comprovativo das differentes verbas 
de despezri. auctorisadas, e do que em relação a cada uma 
d'ellas ee hou~er  liquidado e pago no de.r50 do amo, in- 
dicando as differenga~ para maia OU menos 0 escripturando 
em columna sspeoial a8 despesas liquidadas correeponden- 
te8 a cada uma das verbas orçamentaee. 

6.0 Da certiago das ac~3es ~ r o ~ ~ s ~ ~  em juizo para a 
~rrecadaç&o das dividas activas ; 

' 7.' De quaesquer' outros doc!lmentos que 'sirvam Para 
edarocer e legalisar a administraçLo financeira da corpo- 
ragiio. 

g 5 . O  O julgamento ser8 feito pela comparaç80 da des- 
peza orgada com a liquidada, embora nEto paga, 

Art. 84.O As sentenças do poder judicial, que conde- 

Art. 86.O A comrnissEeo diatricta1 comp8e-se de tres pro- 
curadores nomeados pela junta geral na sua primeira see- 
680 depois, de eleita* 

9 1." Na mesma sesaão nornearii a junta geral tres pro- 
curadores como substitiitoa, os quaea, pela ordem da no- 
meaçXo, s e r b  ctiamados a supprir aa faltas e impedimentos 
dos effectivoe. 

8 2." Na8 faItas e impedimentos dos substitiitos sorBo 
chamados a sorvir os procuradore~ que residirem na  capi- 
tal do districto, começando pelos mais velhos. 

Art. 86." A junta ~ird designartí de entre os membros 
da commias$o d i a t r d ?  oa que h80 de servir da presidente 
e de secretario, servindo, na falta d'csta desigpapfio e nos 
casos de impedimento, de presidente o mais velho, e ds 
secretario o mais novo dos nomeados. 

Art. 8'1," A unta geral, sempre quo o julgar conve- 
.ieDi, & d &tuir, tanto nas ses&,g ordinsrias corno 
nas extraordinafias, os membros da oommiss#o &striced. 

g unioo. Esta commissb funccions permanentemente, e 
reune-se no'edificio do governo civil todas arr vezes que o 
jdgar necesssrio ao desempenho das suas funcçfies, e ter&, 
pelo menos, uma sessb por cremana. 

grt. 88.. O expediente da diBtfiotd ast8. a 
dos empregados do governo civil, nos termos do ar- 

tigo 47.O 
Art. 89.0 o o m ~ ~ s & o  distnctal oorresponde-se; por 

' via do seu presidente, oom todas as auctoridades a repar- 
t i ~ & ~  publicas, do mesmo inodo por que o faz a junta ge- 
ral, o artigo 49.O 

Ar$. 90,D Das sessí3ea da commisslo distriBtaI se la- 
vrarão actas em ]ivio 

Art. 91.0 Nas reunigeri e deliberagõo~ da commissão 
districtal observar-se-ha, na parte applicavel, o que eat& 
disposto no capitulo rr do titulo 11 e nos artigos 50.O e 
46." sendo pordm semanal a entrega dos resumos, os quaes 
sdmente eerh enviados ao governo, quando se der o caso 
previsto pelo n . O  8.O do artigo 94.' 

Art. 92.O' Sem que haja conformidade de dois votos nHo 
s&o validaa nom executorias as deIiberag8es da commis- 
ato distriotal. 

Art. 93.O Os membros da commissão districtal n5lo tbem 
o dispoato n'este codigo .a re0- 

districtal oompets : 
' 1.O Executar a fazer executar todas m ddoberaç8es da 

h junta os orçamentos districiaes e ordenar 
nn conformidade dos mesmos orçamentos e 



ieito, o qual, ouvida a c?mmis~lo, ordenarti o pagamento, 
se achar justa a reclamztpRo, A ordem do juia terh os mes- 
mos effeitos que a aa oommirisElo, e poder& servir de base 
A execugão, ficando o thesoureiro da junta geral obrigado 
a satisfmel-a pela cauçao, por todoa os seus bens e pelos 
do seu fiador. 

Art. 95.O Em todas as sess8es da junta geral, tantnto or- 
dinarias como extraordinariaã, a commiasfio districtal lhe 
apresentar8 um relatorio das providencias o delibera- 
ç8ee que tiver tomado, desde o encerramento da ultima 
tiessfeo. 

Art. 9G.O As deliberapões da commisslo ctistrictal, ,po- 
dem aer revogadas pela junta geral nas sessões ordina. 
rias, ou nas a~traordinarias para eíise fim convocadas, 
quando da revogapzo não reaulte damno irreparavel ou 
prajuiao de direitos adquiridos. 

Art. 97.O Os membros da commissEio districtal silo so- 
lidariamente responaaveis pelos actos que praticarem em 
deaacccordo com as deliberapães da junta, ou, com o dia- 
yorito nas leis e regulamentos de ztdminifitaggo publica. 

Art. 9 8 . O  Dos actos da commissão districtal pdde ro- 
clamar-separa a junb geral. 

$ unioo. Se a jnntn n8o estiver reunida, ou não revo- 
gar o aoto, impugnado, póde reolamar.se para a juiz de 
direito, havendo offenria de direitos e aos casos de nulli- 
dade enumerados no artigo 32.O 

Ar&. 99.O Quando a commissrio di~trictai julgar neces- 
sariit a convoca~%o extraosdinaria da junta geral, assim o 

3 . O  Dirigir o expeaente ordinario ; 
4.O Corresponder-se com todas as auctoriddes ou cor- 

pora$es com quem a junta se corresponde ; 
5 . O  Prestar tw contas da gerenoia dos rendimentos d i ~ -  

trictaes ; 
6 . O  Inspeccionar todos oa servigos da compotencia, da 

junta geral ; 1 

7.0 Apresentar B junta propostas ou projectos de orga- 
nisaçgo ou reforma de qualquer servigo da sua. competen- 
cia ; 

8.O Exercer, na ausencia da junta geral, sss attribuig6es 
que competem 4 mesma junta excepto as comprehendi- 
das no artigo 54.O, e as deliberaç8ea oflensivas d'este pre- 
ceito serxo, sobre informaç%o do governador civil, annulla- 
dss pdo governo ; 

9 . O  Julgar as conta8 de gerencia dos corpos administra- 
tivos, conselhos administrativos dae fabricas parachiaes, 
irmandades, confrarias, assooi~ç6es, institntos e sstabale- 

de piedade ou beneficencia, cujo julgamento nlo 
pertença ao tribunal de contas; 

Emittir pareoer em todoa OS aiis~inzptos, sobre que 
for consuItado pelo governador oivil, ou em que o seu voto 
seja exigido por este codigo, ou era da competencia dos. 
extincto~ tribunnes administrativos, das antigas juntas ge- 
ram e commissões suas delegadas ; 

11.0 Supsrintcnder na administrtlgUo municipal nos ter- 
mos d'este codigo. 

5 1 . O  O presidente da commi~sLo distnctd representa a 
junta ein juizo 011 fdrn d'elle, e n'esta qualidade es- 
( 3 ~ 1 h ~  OS: dvogados o procuradores, que forem neoesssirios. 

8 2.0 Os processos das conta8 n que se rufere o n.O 9.O, 
serfio na secretaria do governo civil pelo em- 

que o civil designm, e Lisboa e 
Porto pelos contadores das extinctos tribunae~ administra- 
tivos, soficitando-se das corpora,$es Interessadas todos os 
esclarecimentos convenientes, e do resultado do exame ae 
redigir& parecor com rnenç2lo de todos os eleolcntos, que 
devem servir de base 9. deci~iio, da qual podem recorreil 
para o tribunal de contae 08 responaaveis, a corporaçlo 
interessada e o ministerio publico, cujas funcções compe- 
tem ao secretario geral do reapectivo governo civil. 
.iJ 3 . O  Beousando a commissSto districtal ordenar o paga- 

mente de despezas reguIarmente auotorisadas 0 liquidadari, 
podergo os interessadoci redamsr perante o juis de ai- 

Art. 102.' Cada concelho 8 regido por uma camara mu- 
nicipal, que tem a  eu cargo administrar os pacdiar~rss in- 
teresaes dos povos da rcspecti~a circumscripp80, segundo 
as fauuldades que por este codigo, pelas leis e regulamen- 
tos lhe silo reconhecidas. 

Art. 103.O A camara municipal compõ-se de nove ve- 
readores nos conoelhos de ordem, de sete vereadores 
nos concelhos de 2." ordem, que pelo ultimo recepsea- 
mento geral da populaçPio tenham mais de 15:000 habi- 
tantes, e de cinco vereadores nos restantes concelhos. 
5 uníco. A camara municipal da Lisboa comp8e-eo de 

dezeeete vereadores, e n do Porto b composta de treze, 
dividindo.se para os sffeitos da eleigEo ambos estes muni- 
cipios em circulas, por cada um dos quaes sei.& eleito um 
determinado numero de vereadores effeeativoe e au betitu- 
tos. 

Art. 104.' Cada concelho constitue, salvo o disposto no 
$ unico do artigo anterior, um s6 circulo eleitoral, para 
eleger a totalidade dos vereadores da camara municipal. 

Art. 105.' A cnmara mimicipal funcoionn nos paços do 
concelho, tem uma sess8o ordinaria por semana, no &a e 
hora que designar na primeira eess8o de cada amo, e aEt 
extraordinarias qiie aB necessidades do serviço publico 
exigirem. 

levar.  ao conhecimento do governo com a exposiçb dos 
motivos que ju8t%$uem a convocapRo. 

Art. 100," O secretario da commiseEo distlictal ser8 
coadjuvado por uru empregado esoolhido pelo governador 
civil de entre oe da respectiva secretaria, com oxcepg80 
do secretario geral, e a quem inciimbe: 

1 . O  Lavrar e ler as actas das aessBos; 
2.' Lavrar e subscrever os termos dos processos, exa- 

rar os acaordãoe conforme as respectivas minutas depois 
de approvadas pela commissLo ; 
3.O Expedir as communicaipões das ordens e aotas da 

commisdo; 
4 . O  Passar certid8es das actas e dos processos affectog 

A oornmisslo, e satirrfazer em geral qualquer expediente 
das attribuiç4ias d'e~ita corporap%o oom o audlio dos ou. 
tros empregados da secretaria do governo civil. 

CAPITULO V 

Dispogi~ões espeoiaes 

Art- 101.O Continuam em vigor as disposigões do decre- 
to de 2 do mar90 de 1895 respectivas aos districtos doa 
A F O ~ ~ S ,  e Qe de 18 de m ~ w n b r o  do mesmo armo e 6 de 
outubro de 1898, relativos aos do Ponta Delgada e Angra 
do Heroismo, com as seguintes modificnções: 

l.a Ser& redumdo o numero de procuradores 9. junb 
gerd das districtos de Ponta Delgadh e Angra do He- 
roismo, e distribuido pelo8 concelhos na proporçZo da. po- 
P U ~ ~ F I ~  e das tros contribui$Ees direcks, que 880 receita 
das mesmas oor~ora$ães 

2." As ditas juntas geraea poderão emittir votos oon- 
sultiivos em todos 0s assUmpt0~ de interesse dos respecti- 
VOS districtos. 

3.a As mesmas  junta^ Qraes tergo thesoureiro privativo 
com 0 vendmento que,+)re proposta d'ollas, for fixado 
pelo governo- 

TITULO 1V 

Camaras municipnes 

CAPITULO I 

Difl~081~'Jefi sobre ~pariisapáo, reuniao e attribnfg~ea 
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5 1 . O  A camara, se o jul ar conveniente, poder8 alterar 
8i o dia e liora das sessTles or narias, mas dever4 annuriciar 

p~eviamento ao pi~blico a altersgLo qne fiaer, por editam 
afnxados nos -. jogares do estylo com anteoipaçKo, pelo me- 
nos, de tres dias. 

# 2.0 Para as sessges ordinariae nlo se oarece de con- 
vocação; para as extraordinarias a convocaçEo 6 feita pelo 
presidente, de sua iniciativa, ou quando lhe seja requerido 
por dois vereadores ou requisitado pela auctoridade admi- 
nistrativa. 

9 3 . O  Da convocagZio para sessãea extraordinarias se 
darh simultaneamente conhecimento á auctoridade admi- 
nistrativa, com dec1araçPo do dia, hora e dos assumptos 
dae sessaes. 

Art. 10G.O O administrador do concelho, ou o do bairro 
em que funcoionar n, camara, assistirh sempre ds seasões 
da oamara municipal, ser8 ouvido quando o pedir, podendo 
fazer as propostns, que achar convenienteri, e toma assento 
ao lado esquerdo do presidente. 

Art. 107." h camara municipal corresponde-se &recta. 
mente, por via do seu presidente, com todas as auctorida- 
'des e repartiçaes publicas dos districtos; com o governo, 

orbm, o com as repartições superiores corresponde-se ao- 
I r e  os nssumptos da aua competenoia, dirigindo-lhes re- 
presantaçBc~, assignadas pelo presidente, e entregues ao 
governador civil,. qiie rio prnao de cinco dias as enviar8 ao 
seu destino com ~nforma~ão. 

Art. 108.O O prcsidente da carnara municipal entregar& 
semanalincnto ao administrtidor do ooiicelho ou bairro em 
que a cninnrn ftinccionar,, para ger enviado ao governador 
civil, uru resumo das deliberações que houver tomado no 
semana anterior, acompanhado de copia authentica das de- 
liberapões sujeitas il npprovay30 tuteIar ; e, quando aqiielle 
magistrado o exigir, lhe dar8 copia authentica de quaes- 
quer deliberações e do teor dos autos; cogtratos e documen- 
toe a qiio ellaa se referirem. 

3 1.'' Da entrega dos documentos mencionadoe n'este 
artigo dever4 o administrador do concelho ou bairro pafi- 
sar recibo para oa effeitos legaes. 
5 2 . O  Estes documentos serfio remettidoa, dentro de tres 

dias, pelo mesmo administrador ao governador civil, com 
informaçlEo relativa Ba deliberações que tiver por illegaes 
ou contrarias ao interesse publico. 

8 3 . O  O governador civil, no praso de cinco diae, a oon- 
tar do recebimento, enviara ao ministerio do reino, com 
informnpb as copias das deliberações, que dependam da 
approvapto do governo, o B cornmissh districtal os re- 
sumos das outras deliberações atb fi primeira sessão depois 
de recebidos, fazendo-oa acompanhar de copias das delibe- 
rações dependentes da approvapEto d'aquelle corpo adminis- 
tratieo. Oa resumos e copias das deliberagfies da camara 
municipal de Lisboa serão enviados ao ministerio do reino 
tambem no referido praso de cinco dias. 

4." 0 s  resumos das deliberaç2les devem mencionar, 
alem da data das sessões, da natureza d'estas e doa no- 
mes ~ O R  vogaes presentes, todas as resoluções tomadas, 
oom individuaçao clara e precisa do seu objecto, indicando 
concisamente ou niotivos de ordem lqgal e de convenien- 
cia publica que )as determinarem; e o adminiritrador do 
concelho ou bairro, quando lha forem entregues os resu- 
mos, verificar8 se e M o  redigidos n'esta conformidade, 
deixando de paesar recibo no caso negativo, at6 que lhe 
seja remettida copia authentica, que sem demora requhi- 
tar$,he deIibe~-açaes extractadas. 

3 5 . O  A oamara, no mesmo dia em que remetter ao ad- 
ministrador do concelho ou bairro O resumo das suae deli- 
beragões, far8 affixar urna copia na porta do edifioio mu- 
nicipal, onde permanecer8 durante oito dias. 

Art. 100.O Compete 9. camara, como administradora e 
promotora dos interesses do municipio, deliberar : 

1.' Sobre a adniinistraçito, fruipto e exploraçto dos bens, 
paritoa, aguas e fructos do logradouro oommum dos povoe 

do municipio, ou partenaentes a moradoros de mais de uma 
fre~uezia d'ellc : 

2.0 Bobre armteamento e  eme ente ira de terrenos muni- 
cipaes incultos, e esgoto do pantanos existentes em terra. 
nos do munioipio ; 

3.0 Sobre plantapão e chrta de matas e arvoredoe mu- 
nicipaes, e sobre a concessão de qualquer auxilio á arbo- 
risaçno de terrenos particulares; 

4 . O  Sobre posturas e regulamentos de policia urbana e 
rural : - -.- 

5.0'Sobre- denominapito das ruas e logares publico~ e 
numeraggo doe predios, sendo esta obrigatoria para o8 
respectivos proprietarios ; 

(S.' Sobre construcçPlo e administraçb das cadeias co- 
marc218, aegundo os planos competentemente approvados 
e as regras estabelecidas nas leis especiaes; 

7 . O  Sobre demoliplo de edifiaios ari~uxliadoa ou repara- 
ção d'elles, nos termos da legislaçfo respectiva, podendo 
usar do mesmo processo especial para os predios em con- 
strucpão e para tudo o que ameace a segurança publica 
ou particular ; 

8 , O  Sobre organisapgo do servicoa para extincp8o de 
inaendios, e para prevenir ou attenrinr os males resdtan- 
tee de calamidades publicas; 

9 .O  Sobre tudo o que interessa i segurança e cornmodi- 
dnde do transito nae ruas, praças, caes e mais log~res pu- 
blico~, comprehendendo n limpeza o illuminação publica, 
remoçlo de quneequer pejamentos e do que possa prejii- 
dicar oe transeuntes ou causar exhalnções insalubres; 

10.a Sobre licenças para edificnç8es e reedificaç8es junto 
das ruas e lognres publicas, fixando o alinhamento, dando 
as cotas de nive1 e podendo ceder oii adquirir os terrenos 
que para este efTeito sejam necessarioa, com previa louva- 
ção de peritos por ella nomeados; 

11.O Sobre construcçgo, reparaggo e conservação das 
estradas, municipaes regularmente dasaificadas, observadas 

disposições das leis especiaes, e sobre a reparaggo e 
conservagão de outras estradae de uso do concelho ou de 
mais de uma freguezia d' elle ; 

12.O Sobre construcp8o e reparaç5To de pontes e vidu- 
ctoe ; 

13.O Sobre concessão de licenças para estabelecimento 
de caminhos de ferro americanos, ou de oiatro melhora- 
mento de viaç#o publica nas m a ,  estradas ou terrenos do 
municipio ; 

14.O Sobre construcção e conaervaglo de fontes, popos, 
reservatorio8 8 aqueductos para abaeteoimento das povoa- 
pões do concelho ; 
15.' Sobre venda de carnes verdes, podendo declarar 

livre a venda ou dar de arremataçb o seu fornecimento 
a estabelecer açoirguea por conta prupritt, quando os con- 
luios doa arremataates justifiquem esta providencia extra- 
ordinaria ; 

16." Sobre estabelecimento de padarias municipaes, 
quando o exijam imperiosa0 conveniencias da dimentaçgo 
publica, sobre o peso e policia da venda do p b  ; 

17.O Sobre eritabelecimento, duração, mudança e sup- 
press8o de feiras e mercados, e sobre conatrucpão de oa- 
sas para mercados pubIicos ; 

18.O Sobre creaçlo de partidos para veterinarios e agro- 
nomos, e sua extincgão ; 

19.O Sobre administrsçsio de celleiros communs do mu- 
nicipio ; 

20.' Sobre creação de partidos para facultativos, boti- 
carioo e parteiras, e sua extincgzo ; 
21.O Sobre estabelecimento de comiterios municipaes na 

1 capital do concelho, sua ampliação, mudanpa e suppresab, 
na conformidade dae leia e regulamentoar ~axiitarios, fioando 
todavia resalvados os direitos da camara com reapeito aos 
cemiterios que haja construido f6ra da capital do conoe- 
lho; 

22.O Sobre coastrucplo e conservq%o de canos de es- 



gob, ~ianeamento das povoaç5es e demoligb ou b e n e f i h  
@o de habitações insalubreri, segundo o pareoer de ~ e r i -  
toe, com as fomdiddes prescnptas na legislqão relativa 
B demolipão ou reparas& dos edificios que aprertentam 
ruinas, de que possam resultar perigos para a iieguranga 
publica ou particular ; 

23." Sobre oonetrucgão e administração de lavadouros, 
estabelecimentos de banhos publicos e de aguarr medici- 
naes, observando-se a respeito d'estae a legislaçl'io espe- 
cial ; 

2 4 . O  Bobre constmcgb e admixiistragIo de matadouros; 
26.0 Sobre adminiatra$o dos expostos e creanças dea- 

validas ou abandonadas ath 4 idade de dezoito annosi, mas 
oa maiores de sete anoos ~ómente emquanto no dúlhicto 
não bouver asylo-escola, em que aejnrn internados, e po- 
dendo subsidiar os de maior içlade quando impossibilitados 
de trabalhar e completamente desamparados 

26.' sobre conce~'l0 de pensGas .os bomieiros que se 
impossibilitarem de trabalhar por deaaetre sotUido no wr- 
viço de incendios, e a outros individuos que se inutilisa- 
rem por desastres sofiridos no aerv&o municipal, devendo 
cessar a pensão quando oesse rt impossibilidade; 

27." Sobre aubsidios a eatabeleoimentos de beneficencia, 
initruoplio e educaçb, de que n h  seja admini~trsdora, 
rnaa que sejam de utilidade para o municipio ou para uma 
parte im ortante d'eUe ; 2 28.O obre a srea$o de estabelecimentos o institutos 
de utilidade para o ooncelho, soa dotaçgo e extineçh ; 

29.' Sobre todos os asaumptos que forem da soa com-' 
petencia segundo 1b8 leis e regulsmentoõ. 

Art. llO.O Para o desempenho dos serviços do utilidade 
municipal commettidos A camartl pelo artigo anterior oom- 
pete-lhe deliberar : 

1 . O  Sobre sdminiatra~ILo dos bens e estabelecimentori mu- 
nhiyaes, sua applioapto aos uso0 a 'que-slto destinados ou 
a outros que sejam de utilidade municipal; 
2.0 Sobre tombamento e demitrcaçfio de todoe os bens 

immobiEarios munioipaes, quer sejam proprioe do munici- 
pio, quer do logradouro comrnum de vi~inhos d'elle ; 
3.0 Sobre obres de oonstmcç3t0, reparação e conserva- 

@o de propriedade8 mnnlcipaes; 
4." Sobre concessão de ciervidaea em bens municipaes, 

as quaeB conaervar&a sempre a natureza de precarias; 
6 . O  Bobre arrendamentos e suas condb6es; 
6.0 gobre oontratos para execupão de obras, serviços e 

fornecimentori de interesse municipal ; 
7 . O  Sobre acceitação de heranças, legados e doapões fei- 

tas ao municipio ou a estabelecimentos municipaes ; 
8.0 Sobre aBquieigb de bens mobiliarios e immobilia- 

rios para aorvipos do municipio e alienaçgo dos que forem 
dia ensaveis d'esses serviços ; 

8 . 0  Sobre a conveniencia de per decretada a. utilidade 
publioa ou n urgencis das expropriaçõed, arisim como so- 
bre a realisapllo dai que estiverem declaradas por lei ou 
decretadas pelo governo ; 

10.O Sobre sccordos aom outras oorpor&põee ou com 
particulareis para redisa@u de melhoramentos de inte- 
resse commum ; a 

11.O Sobre instaurapilo e defeza de pleitos, e  obre de- 
sietencias, confissões e transacpGes Acerca do meamo ob- 
jecto ; 

12,O Sobre taxas pela ocauga~b temporaria de lagares 
e terrenos do uso e logradouro publico, a pelo uso dos 
bms, .gu.s,,pa~toi e 8uotos do ~ ~ g a d o ~ o  m m u m ,  de 
que 8 administradora; 

13.' Sobre Iançamento de impostos municipaes e regu- 
lamentos para a sua cobrança; 

14.O Sobre emprestimos, sua dotapão e encargos ; 
15.O Sobre dotação dos ~ e r ~ p o s  e fixaçh daa despezw 

municipaes ; 
16.O Sobre orçamentos municipaee ; 
1 7 ; O  Sobre ~reat$io de emprego#, sua dotagb e extinc- 

ptío, ouvindo prevismenb, n'eata ultimo cario, os que dei- 
les estejam providos; 

18.O Sobre nomeagto, suspenrião e demissão dos empre- 
gados da adminiatraçãú municipal, incluindo os guaxdae 
cmpestrerr, e dos que forem pagos, no todo ou em parte, 
pelo cofre do concelho, quando por lei n&ú esteja deter- 
minada f6rma especial de nomeagto, suspen&io ou demia- 
riso; 

l 9 . O  Sobre apoaentação de empregados e deduoções nos 
seus vencimentos com destino a essa aposentqão ; 

80.O 8obre re$ulamentos para o regimen dos bens doe 
estabeleaimentos e serviços municipaea; podendo dOllen 
estabeleoer as penas auotorissdas no codigo enal. 

A*. 111.O No exsrci~io da sttribniçfo c o n e à s  r 
tigo 109.a n.O 4 . O  compete 5 o a m  fá~er  posturas e r e p -  
lamentog • 

1 . O  Para polida dos caeri, docas e praias, e para a dae 
eflhadrB mun.iCipsas, camaos  pmocbes e a ~ ~ ~ ~ s s a d o t i -  

ou eerveniiaa 
2.0 p,,, po~Bis das e da nos mu- 

n i c i p ~ ,  nos de logradouro publico e nos partioulares onde 
Q permittido o direito de caga; 

3.0 par, policia da pasoa nas aguas c,,mmnns e nas par- 
ti,ulares, oojo peke tenha entnda e saida hei 

4.0 p,, doa ven~ilhbea e ~ e l o s ,  ou am- 
bulantea ou tenham logares fixos; 

gp p,, limpees das ohaminbs e fornos, para o sernço 
d, , , ~ 0 9 ~ o  de inwnaas e bundaiaea; 
6.0 pma bpedir a divagaplo pelae de mimasa no- 

civos ; 
7.O Para im edir que nas janeU&, telhados o .varandas 

se oolloquem o jectos que ponham em isto a segurança 
cidadbs; 

\ 
8.' Para regular, nos termos da legis1aflo respectiva, o 

prospecto e alinhamento dos edificios dentro das povoa- 
98es ou junto das estradas municipaes, 8 para replaiw s 
limpeza exterior dos mesmos edificios; 

9 . O  Para prover 9. conservag~o e limpeza d& fontee pu- 
blioas, ruas, efltmdaa mudcipaes, caminhos parochiaes, 
atravessadouros ou sementias pubiiclicas, pragas, caes, %o- 
queiraefl, Canos s despeJ"o8 publico8 ; 

10.O Para regular a policia das feiras e mercados ; 
11.O Para regular dentro das povoaç8es as condições dos 

recipientes de ~ ~ ~ ~ d i c i e ~  e sua remogão, quer esta se 
faça par meio de aanos para o encanamento geral, quer 
por outro s~stema de limpeza ; 

12.O Para reguld a policia dos carros e vehiculos, po- 
dendo estabelecer tabbbelias por cada corrida, tempo do ser- 
v i ~ ~  ou trmspofie de cada Pessoa; 

13.O Para regular a policia do apescentamento de gado 
caprllio Ou lanigero, 0 qud poderh impedir em todas ou 

. alguns n h  do M u ~ c e h  ; 
14.' Em geral sobre t ~ d o s  0s objectas de pau tanto 

urbrtna oomo rural. 
9 1.' W ~ O  6, porbm, permittido Afi camaras famr pos- 

turas ou regulamentos de poliCi& s0b1-8 wsun~~)tos da com- 
petencia de alguma outra auotoridade ou repartiçb publioa, 
ou Acerca dos q u e 0  providenoeiem aii leis e re$ulamentoa 
de adminiet~agão geral ou districtal. 

2.0 Au ommrars municlpaes podem estabelecer nae suas 
posturas, alem  da^ multae, a apprehensão dos instrumen- 
toa, e dos eemoventes ou ob'eotos da contravençgo, os qmes 
caooionar&o a reaponsabi~idade civii e penal do contraren- 
tor. 

Art. ' l l 2 . O  h oamara municipal pertencem tambem nttri- 
buições deliberativas e consultivas na exeougfto de ser- 
viços de interesse geral ou local em todos otr crrcios de- 
olarados nas leici, e bem aesim attribu,içties consultivas 
em todo8 os aseiumptos sobre que for ouo~da pelo governo, 
pelo governador,civil e pelo administrador do concelho ou 
bairro, 

3 1 
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daa deliberagõee rnuiiiotpaqg 

Art, 113," Sto dehitivas, e desde logo executoriae, in- 
dependentemente da approvaçlo de qualquer corpo admi- 
nistrativ~ ou auctoridade, as deliberaç8eri daa aamaras mu- 
nioipaes, com excepção dasl mencionadas nos dois seguintes 
artigos. 

Art. 114.O NEo são exeoutorias sem approvagSio do go- 
verno, por meio de deoreto integralmente publicado na 
folha oficial, as delibera~8es munioipaes : 

1 . O  Sobre timprestimo~~ oujos encargos, de per si ou jun- 
tos aos de emyrestimoa anteriores, exaederem a deoima 
parte da media da receita ordinaria oobrada no ultimo 
triennio ; 

3 .O Sobre croqão de empregori e aupon to  de dotapfio 
doa legalmente oreados ;, 

3.0 Sobre percentagens addiaionaes As contribuiçties di- 
rectas do estado ou relativas a rendimentos em que estas 
não incidam, quando excedam 50 por oento daa mesmas 
contribuigtíes ; 

4.' Sobre contratos, conaedendo, com previa hasta pu- 
blica, o exclusivo de illuminaçto ou de abaatecimento de 
aguas, para beneficio de qualqner povoaçBo do municipio, 
quando nbo importem restricglo ou IimitaçSo do direito de 
propriedade particular ou do estado, sendo ouvida a pro- 
curdoria geral da coroa, e publioando-ae na folha official 
o teor dos mesmos contratos; 

5 . O  Sobre concesslo de exclusivos de syetema de viaçLo 
ou outros a companhias ou particulares. 

g unico. Os contratos de que trata o n.O 4.', quando im- 
portem reatricçLo ou limitaç$o do direita de propriedads, 
dependem de lei especial que os auctorise. 

Art. 115.' Não sBo igualmente executorias sem rtpprova- 
são do governo, em relagão ao mu~icipio de Liabpa, e da 
commissão districtal, em relagLo aos outroa mupicipio~, ap 
deliberaçíSee municipaes : 

1 . O  Sobre organisaç80 04 dotaçgo de serviços e fixaggo 
de d e ~ p e ~ a a  ; 

2.0 Sobre orgamentos ; 
3 . O  Sobre percentagens, taxas ou qiiaesquer impostos, 

salvo o dispoato no n.O 3 . O  do artigo antecedente; 
4 . O  Sobre acquieiçEEo ou dienag8o de bem immobilia- 

rios, titulos, acções, inacripçõee, e em geral de qqaesquer 
papeis de oredito e sobre transacg3es, oonfissho ou desis- 
tencia de pleitos ; 

5 . O  Sobre regulamentos e posturas de execuplo perna- 
nente ; 

6 . O  Sobre contratos de execupgo de obrqs ou eerviças, 
de fornecimentos, de arrendamentos e conceasões, que de- 
vam durar por mais de tres annos. 

9 1 . O  Dentro do prsso de trinta dias, de~de  que se- 
jam entregues nas administraç8es de concelho ou bairro 
as aopias das deliberaç8es enumeradas n'esae artigo, sert, 
pias competentes estaples tutelares, concedida ou dene- 
gada approvapAo 4s mesmas delibexar;ães, po todo ou em 
parte, e tambem sob condição suspeasivtt qu reaolptiva. 

8 2 . O  Findo o praso fixado n'ssts artigo tgrnprn-ae pxe- 
outorias as deliberqTies designadas sob os 4 . 0 p  4.', h.* s 
6 . O  do artigo anterior, ainda que sobre ellas ngo ba'a re- 
eoluçlo tutelar, e consideram-se reprovadps as inc 1 uida~ 
nos outros numeros, se nlo tiverem sido eãpressameqte 
confirmadas pela tabella. 

Art, 116.O As estagõcs tutelares nLa paderqa apprqvp 
ari deliberapbes municipaes sobre emprestimos, oreaçLa e 
augmento de dotação de empregos e aggrqvqmento de 
percentagene ou de impostos directos ou indirectos sem 

arecer da maioria dos quarenta eleitores maiores cont;rj- 
guinte., domioiliadoa no oonoelho, sendo vinte da oontri- 
buipao predial e vinte da contribuição industrial nos con- 
celhos do Iaa oi~dem, e todos da contribuiç~o predial npa 
 concelho^ de 2,* ordem. 

1 . O  A oonvocq$i~  do^ maioyea contribuintes B feita, 
com mteciprtçb nb inferior a tres dias, pelo presidente 
da ornara municipal, servindo de base para a convocap80 
os esclarecimentos pedidos 9. repartição de fazenda, e a 
rece~~eamento eleitoral vigente ; repete-se as vezes necee- 
sarias para se constituir a assemblda, que serh presidida 
pelo presidente da camara, e o parecer emittido, lavrada 
pelo secretario d'esta corpora@o, acompaaharit sempre s 
copia da deliberaqgo munioipal respectiva. 

§ 2 . O  A estaçto tutalar conhecer8 de qualquer reclama. 
@o tiobre a cansti tui~~o da assemblha dos*meioree contri. 
bi;li~tes, qne poder8 mandar convocar de novo quando jul. 
gqr conveniente. 

Art. 117." Contra a approvaçfto ou rejeislo das delibe. 
.raçles myujcipaes ou falta de deliberaçlo, por parte dz 
ju~ta,  gerd ou da oommis&o distriotal, podem as corpora 
çTies interessadas reclamar no praso de trinta dias pars 
o governo, contando.se o praso sobre a data do acto re. 
clamado. 

Art. 118.' A redamaiiio seiá interposta por mèio de pe 
tiçgo, assignada pelo presidente da corporagElo reolamantt 
e apresentada no govewo civil do districto, contendo a ex 
posição dos motivos de ordem legal ou de conveniencit 
administrativa que a fundamentem e a conclusiio clarr 
e preciaa do pedido. Ser& acompanhada de copia authen 
tica da delibera~iio tutelar reclamada e de todos os do 
cumentos convenientes para a elucidaçgo do assumpto con 
trovertido. 

Art. 119.O Recebida a petiçao, o governador civil veri 
ficark se est8 formuIada e instruida nos termos do artigc 
antecedente, fazendo supprir immediatamente pela recla 
mmte as faltas que houver, e em soguida aprcaontari 
o prooesso 9, cornmi~isiio diatriotal para que responda den 
tro do prnso de dez diari, findo os quaea o remetterlt con 
inforrnaçto, e dentro de cinco dias, ao ministerio do reint 
para se resolver Acerca da confirmaçb ou revogagâo dt 
deliberrrçb reclamada ou do supprimento. 

Art. 120.' As deliberagzes municipaea, tanto definitivarr 
como as proviaorias, depois de confkmadas pela tutela 
podem ser revogadas pelos meios contenciosos, nos casoi 
de nullidada enumerados no artigo 32.O, e nos de offenai 
de direitos fundados nw leis ou regulamentos de adminis 
traça0 publica. 
5 unico. Sto competentes para usar d'estes meios ( 

ministerio ublico e as pessoas oujoe direitos forem of 
fendidos pe as deliberagõe~. P 

S E ~ @ O  111 
Prebidente da oamara munioipal 

Art. 1 2 1 . O  Ao presidente da camara municipal pertenci 
executar e fazer exadutar as deliberrtpths d'esta corpora 
980. 

8 1 . O  O presidente da camara 8 especialmente encarre 

g? : .O Da publica~Lo de posturas, ~eao~uç8es e avisos; 
2 . O  Da propaatq dos orqaentos ; 
3 . O  Do ordenamento das deapezas, em conformidade do 

orçamentos e re~olugtres da camara; 
4 . q e  rapreaentar a, camara em juizo ou fdra d'elle 

precedendo no primeiro caso deliberaçta municipal sobri 
o pleito, e de escolher os wdvogados e procuraaores qui 
forem necessariori ; 

5 . O  De asaipar a correspondencia com todas as aucto 
ridades e repartiçges com que a camara fie corresponde di 
rectamente; 

6." Da inspecção superior de todos 08 estabelecimento, 
o serviços ipunicipaes, podendo suspender com recursi 
pars a oamara e aos termos estabelecidoa n'este eodigo 
os empregados municipaea; e competindo esta attribuiçL 
disciplinar em Lisboa e Porto aos aereadorss dos diverso 
pelouros e v  relagElo aos empregados d'elles  dependente^ 
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9 2.O fi parmittido SI c m a r s  dividir as funcgges $e ins- 
peoção pelos vereadores, tendo em viata as especialidades 
para que tenha oada um d'eIIes maiís aptidzo, eãcepto no 

ue dia respeito ao serviço da secretaria, cuja inspecgão 
%*ar& sempre reservada ao presidente. 

5 3 . O  NEeo 8 licito ao presidente ao exercioio das suas 
funcpões privativas, nem aos vereadores no da inspecpgo, 
de que forem incumbidos, tomar quaesquer resolupões da 
competencia da csmara municipal ou em contrario das 
respectivas deliberações ; e, quando o fapam, poderb essas 
reaoluç8es ser annulladas pelo governo. 

%CAPITULO 11 
Fazenda e eontabiildade muniofpal 

s~cçhio r 
Beoeita e despeza 

Art. 122.O A receita  do^ municipios 6 ordinaria, extra- 
ordinaria e especial. 

g 1.O Constituem receita ordinaria : 
1 . O  Os rendimentos dos bene proprios; 
2 . O  0s juros de papeis de credito e de fundos consoli- 

dados ; 
3." Os dividendost de acções de bancos e companbia~ ; 
4 . O  Oei rendimentos de clubs, casinos e casas de recreio, 

estabelecidos palas Miamaras municipaes, com auctoriaação 
do governo ; 

5.' O rendimento da outros estabelecimentos munici- 
paes ; 

6 . 9 s  multas por transgessEo de posturas ou regula- 
mentori policiaea, quer privativos do municipio, quer orde- 
nados pela junta geral para todos os concelhos do districto; 

7 . O  Aa taxas pela oocupaçto de terrenos e logarea pu- 
blico~, e pelo uso dos bens de logradouro commum ; 

8 . O  Os impostos ; 
9 . O  As &vidas activas ; 
10.O O producto das multas impostas, durante o tempo 

em quo B vedado o exercicio da aaqa, aos que a matarem, 
venderem, comprarem ou transportarem ; 

1l.O Os subsidios espeaiaeri consignados no orpamento 
geral do estado ; 

12.O Os siibsidios provenientes de quaesquer companhia8 
ou sociedades, ou de ooncessBes a companhias ou particu- 
lares ; 

13.O Quaesquer oukoa rendimentos permanentes desti- 
nados por lei a constituir receita municipd. 

$ 2.O Constituem receita extraordinaria : 
1.O A s  herangas, donativos, legados e doag8es; 
2.O O producto de emprestimos: 
3 . O  O produoto da alienaçto de bens ; 
4 . O  Os subsidiori eventuaes do e~tado, de outro munici- 

pio ou de quaesqrier corporagões ; 
5 . O  OB rendimentos de bazares auctorisados pelo go- 

verno civil ; 
6.O Outros quaesquer rendimentos incertos e eventuaes. 
8 3.O Constituem receitas especiaes as que por lei ou 

decreto 8x0 excIusivamente destinadas B dotaçiio do fundo 
da instrucçto primaria, da viagfo municipal ou a outro 
fim prefixo. 

5 4.O As multas, a que se referem os n.Os 6.O e 10.O do 
9 l . O ,  podem eer pagas voluntariamente, e n'este caso se- 
r50 cobradas pelo maximo estabelecido nas osturas ou re- 
gulmentos de policia municipal. No caso i e  reincidencia 
ser80 sempre pagas em dobro. 

5 5 . O  A c a p ,  durante o tempo a que rie refere o n.O 1 O . O  
do 9 I.O, s e d  apprehendida nas ruas, estradas, caes, es- 
ta~ões,  mercados lojas de viveres, casae de comida, hos- 
pedarias ou outro8 lagares publicos onde for enoontrada, 
exposta 9, venda ou deatinada a consumo, e ser8 entregue 
aos asylos e oasae de beaefiaen~ja, havsndo-os no conce- 

lho, e, nfh os havendo, aer8 vendida, coniltituiado o aeu 
produoto receita municipal. 

Art. 123.O Os impostos municipaes sb directos e indi- 
rectos. 

Ark. 124.O Os impoetos directos são : 
1.' As peroentagens addicionaes As contribuiç2ies dire- 

ctas do estado, predial, industrial. de renda de caaas e 
sumptuaria, ou 6que~ltes que as ~ubstituirem; 

2." Uma percentagea sobre 08 juros dos capitaes mu- 
tuados, rendimentos de expIorações mineiras e outros rem 
dimentos em que neto incidirem aa contribuiç8es menciona- 
das em o n.* 1 . O ,  incluindo OS vencimentos doe magistrados 
judiciaes a do ministerio publico, e coín as unicae ex- 
cepçties dos juros dos Eitulos de divida publica, dos ren- 
dimentos dos jornaleiros provenientes doa seus 
dos vencimentos dos militares, dos vencimentoíli os indi- dornaes, 
viduos que por lei gosem as mesmas vantagem dos mili- 
tares e de outros vencimentos isentos por leis especiaee; 

3 . O  A prestagito de trabalho ou 0 valor correspondente 
em dinheiro; 

4 . O  As taxas sobre os vehiculos ; 
5.O As taxas pelas licenças para caçar nos terrenos mu- 

nicipaes, nos de logradouro publico e nos particulares onde 
6 permittido o direito de caga; 

6." As taxas pelas licenças para pescar nas qguas com- 
muns ; 

7." As taxas pela aferiçb de pesos e medidas ; 
8,"s taxas pelos enterramentoa e concessões de ter- 

renos nos cemiterios municipaes; 
9 . O  As taxas sobre os cães e sobre 08 animaes de oarga 

que niio eeetejam colIectadoa em prestação de trabdho; 
10.O As taxas sobre OB vslocipedes, bilhares, tjociedrtdea 

e oasas de raoreio. 
Art. 125.O O maximo das percentagens mencionadas noe 

n.OB 1 . O  e 2 . O  do artigo anterior B de 60 por cento, não h- 
cluindo porbm o addioiond para encargos da instrncpão 
primaria. 

9 1." Ae percentagene serlo iguaes para a contribuiçb 
de renda de casas e para rt oontribuipb sumptuaria, po- 
dendo ser differentes para as outras contribui~õee. 

5 2.O As percentagens serão iguaes para toda a circum- 
scripçgo municipal. 

§ 3." As percentagens serLo votadas at8 o dia 30 de 
abril para constituir receita do anno immediato, e, logo 
depois de approvadas, serto cornmunicadas 9, repartiqão 
de fa~enda do districto para os effeitos legae~. 

$ 4.O Aa percentagens addicionaes cobram-se cumulati- 
vamente com as contribuiçties do estado, que se arrecada- 
rem na primeira epocip posterior Aquella em ue forem 
executorias as deliberap8es que as tiverem vota o. 1 

5 5.O As percentagens excedentes a 76 por cento sb 
por lei podem ser auctorisadas, salvo o disposto no arti- 
go 470.O 

Art. 126." Quando as oollsctas totaea dos impostos ao- 
cumulados forem por qualquer motivo incobraveie, no tado 
ou em parte, as fdhas de cobranga pesar80 proporcional- 
mente nae collectas do estado e nas municipaes. 

Art. 127.O A percentagem a que se refere o na0 2 . O  do 
artigo 124.' ser8 iguai para toda a circumsoripgão munici- 
pal, mas poder8 ser diEerente segundo os rendimentos em 
que incidir. 

§ 1 .O Para o lançamento da percentagem consideram-eie 
os mesmos rendimentos equiparados aos emolumentos h- 
dividualmente percebidos pelos funccionarioe publicoa e 
como se fosaem sujeitos a igual taxa de cont+bui@o in- 
dustriaI. 

2 . O  Os vencimeatos dos empregados publicos sedo 
considerados pela sua importancia liquida de deducpães 
para aposentaçao 0 de impostos para o estad~. 

Art, 128.' O imposto de preetaggo de tralialho compre- 
hende o serviço de pessoaa e cousas em dois dias de oada 
amo, 
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8 1.0 São obrigados a, eate imposto todos os chefes de 
familia residentee ou proprietarioe ba ~iraumsoripgEo mu-' i - 

nicfpnl : 
I .o Por'rii e por cada um dos membros da sua familia 
A .  - - -  

OU dome8ticos, 'de dezoito a sessenta amos de idade com- 
pletos, que r e d i r e m  na circurnacripçedo mtuiicipal e fo,rem 
vartiea validos ; 

2 . O  Por todos os carros, carretas, animaes de carga, de 
tiro e de aella, que empregarem 'habitualmente na cir 
cumscripçSio municipal, no servigo de sua fmilia ou in- 
dustria. 

§ 2 . O  O individuo que for trabalhar com carro, carreta 
ou animues nEo B obrigado ao serviço pessoal. 

9 3 . O  Os indigentes nito slo obrigados a este imposto. 
5 4 . O  A prestaçlo de trabalho niio b devida a distancia 

superior a 6 kilometros da residencia do contribuinte. a 5.O A prestaçgo de trabalho pdde ser satisfeita pelo 
proprio oontribuinte, por oiitrem em seu logar, ou remida 
a dinheiro pelo preço  da^ tarifas, que a camara deve e&- 
tabelecer annualmente. 

$ 6 . O  O imposto lançado e exigido dentro do amo  res- 
pectivo, mas nlo satisfeito no prario fixado para a sua 
presta~Xo, B semido a dinheiro pdo preço da tarifa, e serP 
cobrado executivamente pelo processo estabelecido para a 
cobranga dos impostos directos do estado; por6m em oaso 
nenhum póde ser exigido fóra do nnno para que foi nucto- 
risado. 

g 7 . O  Se a camara municipal n21o tiver, dentro da area 
designada no 5 4.') obras a que possa applicar este im- 
posto, serti cobrado, se não for reuido a dinheiro, pela 
junta' de parochia para os melhorasientos e obras, a-qiia 
se refere o artigo 231.O 

8 8.O Das decisões da  oamara sobre reclamnç?jes contra 
o lançamento d'este imposto cabe reaurso para o juiz de 
direito. 

Art. 129.' O rol da contribuiç&o municipal de reparti- 
çlio, que não for cobrada cumulativamente com as contri- 
bui$ies geraes do estado, serh, depois de approvado pela 
cainara, por editaos e estar4 patente por quinze 
dias nx a s a  da carnal+& a todoe os contribuintes do con- 
celho. 

g 1 . O  Nos oito dias immediatos a camara julga as recla- 
maç8es apresentadas contra o rol,  alvo recurso para o 
tribunal competente. 

5 2 . O  Oe contribuintes que, pela f6ma estabelecida n'este 
artigo, forem collectados sem fundamento algum, podem a 
todo o tempo redamar extraordinariamente pcrante a ca- 
mara, e recorrer para os tribunaes contra a collecta lan- 
gada, e, se forem' attendidos, serti annullado o respectivo 
conhecimonto ou restituida a quantia j& paga. 

Art. 180.O Oe impostos indirectos consistem em una 
tantos rBi9 lantnpados eobre os generos vendidos ns circum- 
scripçEo inunicipal para consumo. 

9 1 . O  Sobre os generos sujeitos ao real de agua, ou &C) 
imposto que o substituir, o imposto municipal limita-se a 
uma ~ercentagem sddicional 4 pauta geral do estado, at8 
100 por cento. 

8 2 . O  Doa generos, que n$o eestzo sujeitoei ao real de 
ngua, poderao ser tributados s6mente aquelles que forem 
designados em pauta deoretada pelo governo. 

9 3 . O  A pauta, a quo se ,refere o par&grapbo antece- 
dente, níeo poder8 coinprehender os generos isentos ex- 
pressamente por lei de imposto para o estado. 

4 . O  A quota lançnda aobre oa generos nEo sujeitos ao 
real de agiix nlo poder4 exceder a 25 par cento da preço 
coriante de cada genero na mercado do concelho. 

8 5." O governo pdde escolher por decreto, de entre os 
generoii aujoitos ao imposto indirecto municipal, oa que só 
para o serviço do estado devem ser tributados, podendo 
esta -- designaçiio ser geral ou reetricta a determinados con- 
celhos. 

Grt. 131 .O O imporito indirecto munioipal nXo Q eyiigivel: 
I 

1.' Dos generos em transito ; 
2.O Dos generos exportados do concelho; 
3.O Dos generos vendidçs para revenda; 
4.' Dos generos destinados ao fornecimento de forçtw 

militares temporariamente destacadas nos ooncelboa ; nem 
das fornecidas Qs tropas pela administração militar. 

Art. 132." O imposto municipal sobre os generos sujei. 
tos ao real de agua poder8, ser cobrado cumulativamente 
com o impo~to do estado; o imposto municipal sobre os 
demais goneros poder8 ser cobrado, mediante previo ac. 
cordo com o governo, gelo pesrroal empregado na fisoali- 
sag8o e arrecadapgo do real de agua, e tanto um como 
outro poderão skr cobrados por administraçb da camara 
municipal ou por arrematagão. 

8 1 . O  A instrucçElo dos processos por descaminho de di- 
reitos dovidos por generos sujeitos a impostos municipae~ 
indirectos e por transgressgo dos respectivori regulamentos 
oompete aos ndminiatrndorea de concelho nas rospectivaa 
circumscripç?le~, e o jiilgamento em primeira instancia, 
havendo contestaç2t0, ao juiz de direito da respectiva co. 
marca, com recurso para o supremo tribunal administra 
tivo. 

5 2.O A inatrucflo e julgamento d'easeti proccssoa, ben: 
como a fiscalisar,80, liquidaçõo e cobrsnpa dos referidot 
impostos, quer por meio do arremataçto, quer por admi 
niatraçb propria da camara municipal, serão regulndae 
pelas disposipges applicaveia dos regulamentos do iaal de 
agua. 

9 3.O Quando, pordm, os ditos imposto8 forem cabradoe 
cumulativamente com o real de agua, ou pelo pessoal em. 
pregado na sua fiscaiisapiio e arrecadação, os respectivos 
prooessoii seiaEto da exclusiva competencia das auctoridades 
e tribunaes, a que pertencerem a5 questaes rolatiras Q li- 
quidapgo e cobrança d'aquelle imposto ; 

8 4 . O  A auctoridade ou tribunal que julgar os procussos 
por descaminho ou transgress80 6 tarnbem competente para 
impor as multas comminlidss nos regulamentos fiscacs ou 
municipaes. 

Art. 133.O Os rendimentos e contribuip8es munioipaes, 
cujo modo de arrecadaç&o nnlo esteja especialmente deti- 
nido n'este codigo oii n'outras leis ou regulamantos aer8o 
arrecadados da mesma fbrma e com as mesmas formalida- 
des prescriptas para a cobrança dos rendimentos e contri- 
b u i @ ~  do estado, e sujeitos A mesma competenaia con- 
tenciosa. 

Art, 134.O As cmaras  municipaeei gosam dos piivile- 
gios que, pelos artigos 8$5.0 e 877,0 do codigo civil, per- 
tencem A fadenda publica, mas sem prejuizo d'esta. 

Art. 133.O As camaras podem p&r em arremataglto os 
rendimentos a que se referem os n.OS 4." ,.O e 7 . O  do 
§ 1 . O  do artigo 122.O e os impostos Indirectos, compre- 
hendidos os addicionaes ao real de agua. 

Art. 336.O Nas ilhas adjacentes oa impostos indirectos 
votados nos org~me~ltos municipaes serlo cobrados, quanto 
aos generos importados, no acto do despacho pelas alfan- 
degae por onde rie fizer a importação, qualquer 
a declaraçiio do importador hoerca do destino d'el f"" es. 

1 . O  As camrae miinicipaes dos concelhos, a cujo con- 
sumo forem destinados os generos importados, farão ac- 
cordo sobro a quota do impoato que deve recair em cada 
genero, u qual deve ser a mesma para esses concelhos, 
competindo 4 junta geral fixar a quota, se faltar o acoordo 
das camarns interessadas. 

9 2.O O producto dos impostos cobrados na canformidade 
d'essa artigo snrti pelas alfandegas e n t r e p e  mensalmente 
Bs camarns dos concelhos interessados, na proporçlo do 
que entre ellas for aaoordado, ou do que determinar a 
junta gcral, na falta d'errse aocardo, 

8 3 . O  SJmente serão restituidoa aos importadores os im- 
postos cobrados por generos que se reexportarem. 

8 4 . O  Alem dos generos a qiie se refere o artigo 130.O 
9 2.O, aer tributados de novo, com auotorisaçãe 



do ministerio do reino, ouvida a adminiritragk geral das 
alfaadegaa e contribuiyões indireotas, quaesquer outrof 
~ujeitos a despacho sdiimeiro. 

4 5." O imposto municipal sobre generos importados, 
nto poderh ser aifierente do imposto sobre generoa simi- 
Iares de produoglo local, vendidos no concelho para. con. 
sumo. 

g.6.O O impoeto sobre os generos alimenticios, que não 
forem importados para consumo, mas sim para se expor- 
tarem depois de transformados ou lotados, poder&, com 
auctoritiq80 do governo, 6xueder os limites estabelecidos 
nos $$ 1 . O  e 4 . O  do artigo 130.O 

Art. f37.O As despe~as do municipio azo obrigatorias 
ou facuItativas. 

5 1." SSlo obrigatorias: 
1 .O As da construc9Seo,' reparapb, co~servagLo e mobilia 

dos paçoa do conceiho e dos tribunaes de justiça de in- 
stancia que tenham a sua e6de na circumeicripç#o munici- 

1 26.O As do custertmento e expediente da h i n i s t r a ç b  
do conceIho ou bairro, quando os emolumentos d'ests fo 
rem insuEcientes, e as do expediente da oamara; 

2 7 . O  As da assignatura da folha oficial. do governa ; 
28.O As do recensaamento da populagilo; 
29.O As do recenseamento eleitoral e do expediente das 

eleiç8e.j para os cargos politicos e administrativos; 
30." As dos livros e expedients do registo, oivil ; 
3 1 . O  As doe registos a cargo da camara; 
3 2 . O  Outrati quaesquer despe~as que por lei forem pos- 

tas a cargo do cofre municipal. 
2.O 880 facultativas todas as despezaa n&o enumera- 

das no § 1.O,. que forem de utilidade para o municipio e 
coneequentas do exercicio de attribuiçõeii Iegaes da camera 
municipal. 

SECÇÃO 11 
Orgamento manioipal 

P ~ I  ; 
2.e da casa mObilia para admioistra~ão do concelho 

Ou e para a r e ~ a r t i ~ b  de fasenda e recebedoria, 
quando nos paços municipaes iib houver conveniente ao- 
commodaç~o ; 

3.' As daconatrac~b, conserva~OEo emobiidas.cadeiaa, 
em conformidade das leis respectivas ; 

4.' As da rends da oasa e mobilis. da conservatoria, 
quando lios paços do cOncelbO haja aocOmmoda~'o 
conveniente ; '" *' da reparq'O ' oOnservaçko da' propriedades do 
municipio ; 

6'0 As im~oatoa, P~~~~~~ e a qrie estive- 
rem sujeitas as propriedades ou rendimentos muaicipaes; 

7.O As do pagamento das dividas exigiveis ; 
As execug'o de contr'toa legalmonte 

oelebrados ; 
9 . O  As dos iitigios da camara; 
1°" dos vencimentos dos pagos pelo 

fre do municipio ; 
As '0' ven*mento' de s~osen~aig"  '08 emprega- 

dos agos pelo cofre municipal; 
As ' letreiros das nus e praças; 

1 3 . O  As da policia e segurança do con~elbo; 
14.O Ae do servi90 de extincçb de incenilios; 
16'o As da illumina~ifo das P ~ ~ ~ ~ Ç ' ~ ~  da circumscri- 

ppg0 munici~d, quando a tiver aido inPJuida nos 
orçamentos dos ultimos tres annoe; 

16.O As da construqKo, reparação e conservap80 das 
pontes, ruas e estradas municipaes, am oonformidade das 
leis especiaes e disposições d'ste codigo. 

17.0 da oonstrucp~,  conaerpaç~a e reparaizo de re- 
~ e n & o ~ o s  de agua, popas, fontes e aquaduct,os rnUnici- 
paea ; 
18.' As dos serviços de vm~inaçlo B revacciaa$o, as 

de inspecpEo sanitaria das meretrixea e tratamento, 
quando nllo tenham csbimeoto em hoapitsl da localidade, 
as do saneamento das povoagões e esgoto de quaesguer 
pantanos ou focas de insalubridade; 

19.O As de prevenflo o combate de epidemia%; 
20.O AB de construcgão, reparapão e conservaç$o dos 

comiterios municipaes ; 
2lP0 AB do tratamento de doente8 no hospital 

real de 8.  JosB e seus annexos, conforme as dispoaiç8es 
do decreto de 6 de agosto de 1892, do regulamento de 6 
de agosto de 1896 e da carta de iei de 26 de julho de 1899; 

22.' As dos expoatos e creanpae desvalidas ou abando- 
nadas ; 

23.O As da instrucçlo primaria, em conformidada das 
leis respectivas ; 

24.O As da manutenç8o do8 estabelecimentos de utiIidade 
do municipio creados pela camara; 

25.O As da dotação de todos os serviços municipaea rem 
guhmente estabelecidos ; 

Art, 138.O Os orçamentos municipaes são propostos pelo 
preBidante, discutidos e approvados pela camara, 0 ardi. 
nario no de no*-embro, e ae ~ipplemenrarea quando 
as do s e r ~ g  o eúgirem, 

# unico. A organiesç?io e votltgBo doõ orpamentos mu- 
dCipaes 6 appli tudo quaoto se dispee na secigo 2.a 

do capitulo 3 . O  do titulo 3B, com as modificap8es constan- 
tes do, ,tigos aeg*ntaa. 

Apt, 139.0 As municipaea que poasm in- 
fluir na receita ou despeza, com excepçto das que versa- 
r e ~ ~  8obre taras ou impo&os, para euja votaçgo ngo efiteja 
designada epocha, sdmente podem ser tomadas em consi- 
deraFào nos urgmantos que se orgnnisarem depois de 80- 

rem execntoriari. 
Art. 140.O Os orçamentos, antes de defjnitivamente ap- 

provados pela camara, estar80 expostos ao publico pelo 
tempo de oito dim, o que será annunciado por editaes affi- 
xadoa nos logares do estylo. E podem os eleitores e con- 
tribuintes do rnunicipio, singalar ou colle&ramente, e qnaes- 
quer outroa interegsados reclamar Acerca dos orçamentos, 
que, perante a . c a r a  antes de 0 s  approvar, qum perante 
s compotente eatoçRo tutelar depois de approvedos, quer 
perante 08 tribunaes nos casos de que trata o a @ ~  32.' 
' Art. 141.O Os orçamentos municipaea serão remettidoii 
por co ia B estaçIo de cuja approvapzo dependem, acom- 
panha i!' 08 das apposeentadab e doa in&spensa- 
veis documentos e esclareckentoa se conhecer da 
sua regular organisaglo. 

Art. 142.O As eatasõea tutelares compete snpprir a fdta 
de orpementos ordinarios ou supplernentttreri das cecmmsras 
municipaes, corrigir a omissb, insufficienoia ou exsgero 
de dota~xo encargo8 obrigatofi'a, 8 tambem "PP-~ 
ou reduzir qualquer despeza facultativa. 

Art. l4B.O Quando, por qualquer motivo, o orçamento 
ordinario não estiver votado o em termos de rier execu- 
tado antes de como'P' uino em que t e ~  de 'On- 
tin"r4 em vigor 0 or~amento do aono anterior, "- 
mente quanto A receita ordinaria e quanto 49 derrpeza~ 
obrigatoriae de execrig3o annua e permanente. 

s~cyiÃo Irr 
Contabilidadle munioipal 

Art. 1 4 4 . O  As funcg&a de thesoureiro munioipal seisgo 
exercidas pelo recebedor do concelho, o qual por este ser- 
viço ter8 como unico vencimento, uma percentagem 
excedente 2 por cento da receita gffectivamente cobrada 
por elle, excluindo a proveniente do subsidias, empre&imos 
e rendimentos cobrados por mero addicionam~nto As con- 
trihuiç6es do estado. 

3 1.' O meemo recebedor exercer8 ne funcç2ies de tbe- 
eoureiro dos legados pios pertenaentes ao hospital de S. J O S ~  

recebendo por este eerviço a mesma percentagem 



$ 2 .O  No fim de cada semestre, o reoebedor, como the- 
éioweiro mnioipd,  apresentari 8, oamara a conta da re- 
iieita arrecadadtda e dos pagamentos effectuados durante o 
semestre, com os documentos que Ihes digam respeito; e 
a camam, achando a, conta exacta, lhe der8 uma declara- 
g ~ o  de conformidade, para lho servir do documento nas 
contas que, na qualidade de recebedor, houver do prestar 
ao tribunal de contas. Se por6m achar inexacta a conta, 
indicar8 na. sua declarap80 as restricçBas, com que aeceita 
a meama conta. A deolaração de conformidade abranger& 
tanto os valores em dinheiro, corno os representados por 
documentos. 

Art. 145.' Ao thesoureiro municipal incumbe : 
I.' Ar~ecadar toda a receita municipal prestando a cau- 

980 arbitrada peIo governo, que ser8 reforçada quando 
a ciamara mostre a insufticiencia d'eIla; 

2 . O  Satisfazer todos os pagamentos legalments ordena- 
dos ; 

3 - O  Remetter ao presidente da camara semanalmente 
um balanço do oofre. 

9 unico. O thesoureiro municipal que satisfizer ordens 
de pagamento, n&o processadas nos termos do artigo 150.', 
eerh responsavel pela quantia indevidarnente paga, e, no 
caso de reincidencia, ~ e r B  demittido do logar de recebedor. 

Art. 146.O Aos cxactoros da fazenda publica nonhuma 
remuneraqão B devida pela cobrança de rendimentos mn- 
nioipaes por mero addicionamento As contribuip8es do es- 
fado, podendo, por4m, as camaras municipaea insulanas 
remunerar oa thesoureiros das alfandegari pela arrecadn- 
$80 dos seus redditos com a gratificaglo que for oompe- 
ten temente approvada. 

8 unico. Aos empregados das repartiçaes de fazenda 
concelhias seri  abonada, pelo serviço extraordinario a que 
o addicionamento der causa, uma gratificaggo fixada pelo 
ministerio do reino sobre proposta do governador civil e 
tendo por base o numero de conhecimentos ddicionados. 

Art. 147.O O thesoureiro municipal Q obrigado, sob pena 
de demiasto do logar de recebedor, e de procedimento 
nos termos do 8 2 . O  do artigo 1 8 8 . O  do codigo penal, a 
transferir para a oaixzt geral de depositas, independente- 
mente de deliberapão cmara.ria, no praso maximo' de 
quinze dias depois de arrecadadas e í i  yroporgXo que o fo- 
rem, as receitas especiaeri do fundo de viaçgo municipal, 
ae do fundo da instrucç80 primaria e as que tenham por 
lei, decreto ou contrato applica$ão especial. 

§ unioo. Das quautias ddo fundo de viasão, arrecadadas 
na caixa geral de depo~itos, ser8 deduzida a quota annual 
com que a respectiva camara deva oontribuir para o hos- 
pita1 real de S. dos8 e annexoçJ, a cnja administra~iio eerh 
directamente entregue pela mesma caixa, 

Art. 148." SEGO applicaveis 9, contabilidade munioipal as 
dispoaiçaies dos artigos 78.O, 78.' e seu 8 unico, 8 2 . O  e 
83 ." 

Art. 14ga0 Todos os pagamentoa sPeo ordenados pelo pre- 
sídente da camara, precedendo a respeito das despezas 
variaveia deliberaçBo da mesma corporaçlo. 

$ unico.. Recusando o presidente da cnmara ordenar o 
pagamento de deapezas regularmente auctoriaadas e li. 
quidadas, poderao os interessadori reclamar perante a ca- 
mapa o seu pagamento, e, se esta mantiver por r.lualquer 
modo a recusa, OU nada resolver no praso de quinze dias, 
poderlo reclamar perante o juizo de direito, e quando se 
defira a reclamapgo, com previa auctorisqEeo do presidonte 
da camara, ser4 ordenado o pagamento. Esta ordem terh 
os mesmos effeitos que teris a do presidente, e poder4 
nervir de base execupão, ficando o thesoureiro obrigado 
a satisfazel-a pela oaupto, por todos os saus bens e pelori 
do seu fiador. 

Art. 160.O As ordens de pagamento s2eo aesipadas pelo 
residente e subacriptas pelo secretario da camsra ; devem 

feras a inaicw$o do titÚ10, capitulo e artigo do orgsmento 
ou orçamentos que auctorisem as despezm, não podendo 

comprehender despesas relativa6 ei, maia de um artigo; 
devem indicar a totalidade da verba orçada e da verba j& 
despendida por conta do artigo rr que se referem, e men- 
cionar, quando respeitem a despezas vitriaveis a, data da 
deliberaplio munioipal auoto~isando o pagamento. 

1.O O prosidento da camara quo nsaignar, e o secre- 
tario que subscrever ordens processadas em conbravenção 
d'este artigo serão responsaveis solidariamente pela resti- 
tuiçlo das quantias indevidarnente pagas e, no cstio de re- 
incidencia, incorrerão, alem da responsabilidade civil, nas 
multas applicaveis 9. violaçlo manifesta da lei. 

9 2.O NOS mnnicipios de Lisboa e Porto o chefe dos ser 
viçoade fazenda sitbscreverá, em vez do secretario, as 
ordens de pagamento, sendo-lhe applicavel a disposiplo do 
paragrapbo antecedente. 

Art. 151.O Dentro de sessenta dias, depois de findo o 
anno civil, o presidente apresentar8 camara a conta geral 
da gerencia; e a camara, deliberando sobre ella, a ado- 
pta&, com madificaç8eri ou eem ellas, e a en~iarh, por in- 
termedio do administrador do concelho ou bairro, ao go- 
vernador oivil dentro de igual praso, a contar da itpresen- 
ta@o do conta do presidente. 

$ unico. O presidente nfio preside ds sess8es em que a 
oamara discutir a conta por alle apresentada,  nem estar& 
presente As deliberagões que a camara tomar a roapeito 
da mesma conta. 

Art. 152.O Sedo  julgadas pelo tribunal de contas as 
oontas das camaras muoicipaes dos concelhos de 1.' or- 
dem e as das demais aamarag cuja receita ordinaria exoeds 
15:00í!8;000 rhis, segundo o calculo do respectivo orça- 
mento ordinario. As d a ~  restantes camaras serão julgadas 
pelas commiesões districtaes. 

§ unico. O julgamento ser8 foito pela comparaçEio da 
despeza orçada com a liquidada, embora não paga. 

Art. 153.O As sentenças do poder judicial, que conde- 
mnarem as camaras ao pagamento de quaesquer quantias, 
*fio poderfio ser executadas contra as mesmas camaras na 
fbrma commum do codigo do processo civil, mas sim pela 
fdrrna prescripta nos paragraphos seguintes: 

1 . O  8e as quantias forem liquidas, e nos orgamentos 
estiverem votadas e ainda nEo deapendidarr, no todo ou em 
parte, as verbas para o pagamento das dividas exigiveia, 
ori interessaiio~ promoverkio o seu embolrro; atb o total daa 
mesmas verbas, pdos meioa nuctoriaados no 5 unico do 
artigo 149.O 

8 2 , O  Se a camara não estiver habilitada ao pagamento 
pelas au~torisa~des orpamentaes, os interessados, depois de 
liquidadas ai dividas pela fdrma commum, requcrerlo d 
camara que as inclua em orpamento; e, se a camíira as 
n&o incluir no praeo de dois mezes, poderlo os interesaa- 
dos reolamar perante a estaçiio tutelar que use da facul- 
dade que lha 6 conferida pelo artigo 142.O 
5 3 . O  Se as dividas forem avultadas, em relaçgo 4s pos- 

ses do. munioipio e ao8 enoargos que tenha, de satisfazer, 
ter8 a astqâo tutelar a faculdade, quando delibere pela 
camara, ou esta o solicite e. com audiencia dos credores, 
de auctorisar o pagamento em dois amos civis, vencendo 
n'este caso as dividas o juro de 6 por cento, a contar da 
dats da reãolupão da mesma estaçzo. 

8 4.O Se o estado for credor, sdmente ao governo per- 
tence auctorisar o pagamento em prestapões, podendo per- 
mittil-o em mais de dois annos, e aiem vencimento de juro 
de móra, . 

CAPITULO 111 

Empregados mnnicipaes 

s~cçBo 1 

Seoretario e m a i ~  emp~egados da seareta~da 

Art. 1-54,' A camera rnunioipal tem um seoretario, ao 
qual imumbe : 



1 . O  Assiaitis h seeis8ss da camara, tomando nota de tudo 
o que se tratar e deliberar, e redigindo as aotas, qne na 
sessão iramediata submetters em minuta á approvaçãci e 
assignatura dos vereadores prese;*:s B sessão anterior, e 
depois lanpar$ ou f&rA lanpar no,. livro respecrtivo, obser- 
vando em tiido o diap08to no artigo 433.O 

2.O Certificar e authsnticar to  os os documentos e actos 
officiaes da camara ; Q 

3 . O  Preparar o expediente e qa inforrria~4ies necessar:ns; 
para as resoluções da camara; , 

4.O Exercer as funcgí3es da ?abellião em todos os aotos 
B contratos em que a iamara for oiitorgante ; 

5.0 Conservar, sob sua guarda o responsabilidade, nos 
paFos do concelho, o a ~ h i v o  municipal; 

6 . O  .Dirigir os trabalhos da secretaria, em conformidade 
com as resoluções da camara e ordens do seu presidente; 

7.O Exercer as funcp8es que lha forem attribuidas pela 
legislação eleitoral ; 

8.O Desempenhar todos os servipos que lhe sLo commet- 
tidos pelas leis de recrutamento, por outras leis e~peciaes 
e pelos regulamentos do administraç80 pblica. 

Art. 155.O O secretario ds camara 15 por esta nomeado 
em concurso, aberto gelo raso de trinta dias pelo menas, 
e annunciado na folha o fl? cial e om algum dos yedodicos 
do concelho e da capital dn districto, havendo-os, decla- 
rando-se nos annuncioe os vencimentos do logar. 

Art. 156.O SLo ras8es de preferenoia para o provimento 
do cargo de secretnrio, tanto o bom servi90 prestado naa 
secretarias das camaras municipaes e em repartições admi- 
nistrativas, como a superioridade de habilitapões soientifi- 
cas e litterarias, especialmente as da formatura em direito 
e as dos cursos de direito administrativo e do commeroio. 

Art. 157.O NXo podem ser nomeados seoretarios das ca- 
maras : 

1.O Os vereadores da meame camara e as pesaoas que 
tenhim com algum d'elles o parentesco designado no ar- 
tigo 10.O d'este codigo; 

2.O Os que tenham com a camara litigio judicial ou 
administrativo instaunrdo antes da abertura do concurso ; 

3 . O  Oe que directa ou indi-roctarnente forem interessa- 
130s em contratos de fornecimentos para servipos da ca- 
mara ; 

4." Os devedores 9. carnara, e seus fiadores. 
8 zuiico. O logar de seoretario da carnara Q in~ompati- 

vel com qualquer outro emprego publico. 
Art. 158.O O secretario da camara tem o ordenado de 

400fi000 r6is nos concellios de' 1 ." ordem, de 27013(000 r6L 
nos de 2.a ordem e de populaph iosiiperior a 16:000 habi- 
tantes, e de 2004000 rbis nos restantes, alem dos emolu- 
mentos que lhe aompetirem pelas respectivas tabellas. 

8 unico. Os secretarios da todas as camaras rnunicipaes 
recbberfio oij emolumentos correspondentes aos actos qile 
praticarem, como tabelliLes privativos das mesmas cama- 
ras, quando devam ser pago8 pelas partes; não podendo, 
pordm, exigil-os das reãipectivas camaraa. 

Art. 159.O O aecrettlrio da camara Q aubstituido nos 
seus impedimentos temporarios pelo empregado que a ca- 
mara, nomear, ou por pessoa estranha, que a camara no- 
meai*A, não havendo empregado da secretaria habilitado 
para as funcp8es. 

Art. 160.. A camara ter8 nos concelhos de lma ordem 
clt6 qu3ro omanuenaes, cujo ordenado serd de 180fi000 
rhis ; nos concelhos de ordem e de população superior 
a 15:ObO habitantes, atb tres amanuenes, e nos restantes 
at8 dois amanuensea, cujo ordenado ser8 de 140&000 r8is. 

5 unico. Nos conculhoa, onde haja aotualmente maior 
numero de amanuensea, sei% este reduzido ao limite cor- 
respondente, e, onde o numero for menor, não poder& este, 
sem auctorisaçgo do governo, ser elevado nem ainda atk 
o numero acima fixado. 

Art. l.61.0 Nari seoretariati da6: camarafi mnnicipaes doa 
concelhos de e de 2.a ordem poderá haver um oonti- 

nuo, cujo ordenado d o  exceder4 i004000 r& nos pri- 
meiros e 80ip1000 rhis nos segundos. 

Art. 162.O O quadro dos empregados daa ~iecretariae 
das oamaras municipaes de Lisboa e Porto 8 o que 3e 
d a  fixado em diploma especial. 

Faoulativos de partido 

Art. 163.O As camaras municipaes, excepto a de Lis- 
boa, terto pelo menos um facultativo de partido e, alem 
d'este, os mais que exigirem as neoeasidades doa  povo^ e 
aB do sorvipo munioipal. 

Art. 164.O Q,uando se crearem partidos, alem de um, 
para cada ooncolbo, a cada partido ser8 designada a are% 
da parte do concelho em que o facultativo tem de prestar 
o servipo olinico, e dentro da qual Q obrigado n residir. 

A mesma disposição Q appliortvel aos que vagarem. 
Q unico. Nenhum partido clinioo poder8 ser constituido 

por freguezias pertencentes a differentes concelhos; exce- 
pto por accordo de diversas camaras miinicipaes nos ter- 
mos do artige 81." na0 10.O 

Art. 165.O N b  poderão craar-se partidos exclusi~~amente 
de medicina ou ~xcluafvarnente de cirurgia. 

Art, 1Fj6.0 A camara poder4 fixar os honorarios dos fa- 
cultativos pelos aeus aorviços clinicos, incluindo R mspe- 
ctiva tabella nas condieõe~ de provimento do8 partidos. 

Ar&. 167.' Os factiltativos ser80 p r o ~ d o s  em oonourso 
aberto nos termos do artigo 155.O 

unico. O conourso nlo ae abrir8 para os facultativos 
de certas e determinadas escolas exclusivamente, mas Eiim 
para todos os que e~tgo  legalmeute habilitados s exeroer 
a clinica no reino, e de entre os oandidatos, que s a t i ~ b e -  
rem as condiç0es do concurso, a camara municipal no- 
moar8 o que Ihe mereoer maior confiança, 

Art. 168.O 0 augmento dos vencimentos, ou o melho- 
ramento das vantagens dos partidori em beneficio dos pro- 
vidos, s6 p6de fazer-~e, observadas as mais disposig8es 
d'este codigo, sujeitando-se ellee a novo concurso. 

Art. 169:O Os facultativoa de partido, que nLo quize- 
rem sujeitar-se a novo conourao, continuar50 a servir com 
os mesmos vencimentos e vmtagens dos seus provimen- 
tos. 

Art. 170.' Incumbe obrigatoria e gratuitamente aos fa- 
cultativos municipaes, seja qual for a epocha em que te- 
nham sido nomeados : 

1.O Curar os pobres, oí, exposioe, as creançae derrvali- 
das e abandonadas e os presos; 

2 . O  Vaccinar e revaccinar, sem distincc$o de classes, e 
extrahir, recolher e conservar a lyrnpha vaccinica; 

8 . O  Inspeccioliar as meretrizes nos dispensarioti e na 
f6rma do respectivo ragiilamento, ertencendo esta obriga- P çBo em Lisboa e Porto aos sub-de egados da saude; 

4.O DeEiempanhar, fóra de Lisboa e Porto, as meíimaa attri- 
biiições, que pcla~i leis e regiilamontoa descm~onham os sub- 
delegados de saude, prestando oonselho e coadjuvaqlio pro- 
fisaional 9, auctoridade administrfitiva ou polioial, quando 
Ihe for mcessario para o desempenho  da^ suas attribuiçges, 
fazendo os exames e inspecçTiee das pragas dos corpos de 
policia civil e aa visitas, exames e diligencias fianitaiaa, 
sm que o seu concurso for exigido pelas mesmas auctori- 
dadee, sob pena de procedimento, nos termos do # 2.' do 
a~tigo 188.O do codigo penal; 

5 . O  Desempenhar nas capitaes de districh, exoepto em 
Lisboa e Porto, ae funoçijes de delegados de aaude,.qyando 
forem para esae fim designados pelo governador olvll, po- 
dendo este ~uspendel-os de seus vencimentos, depois de 
ouvidori, at6 trinta dias em cada anno, ire faltarem ao cum- 
prikento das obrigapSies que por este numero lhes sao im- 
postas ; 

6 . O  Ailxiliarem-se e .subatituirem-se re~iprocrtmente os 
do mesmo concelho. 



S; 1.0 Os facultativos municipaee ndlo ~ o d e m  s& Bem li- 
cença para fora do ooncelho por mais de tros dias em cada 
mer;, seguidos ou interpelados, devendo, em todo o caso, 
participar a sdda ao residente da cmara, e, quando no r concelho haja um sb acultativo municipal, fa~er-se substi- 
tuir por outro appravado pela camara, havendo-o na loca- 
lidade. 

9 2.O Por occasiIlo de epidemia n2lo podam os facultati- 
voa municipaes, sob pena de demiasao, ausentar-se do 
ooncellio por tempo algum, excepto com licença da. ca- 
mara, que sbmente poder8 concedel-a por comprovado 
motivo de doença grave. 

3 3.' A licença, requerida para tratamento de doença 
devidamente oomprovada por attestado, ser& concedida no 
Draso maximo de oito dias. a contar da awresen$acELo do 
kxperimento ao prssidenté da cLamara. 

A 

8 4 . O  Havendo no ooncelho um s6 facultativo, nto p6de 
despedir-se, sem aviso por escripto, com dois mezes, pelo 
menos, de antecedencia, salvo falrendo-se substituir, du- 
rante esse periodo, por fmultativo idoneo, approvado pela 
c a m p ,  e o ue transgredir eatqs preceitos incorrer8 na 
pena de aban ?I ono do emprego. 

Art. 171.' A dsmissto dos facultativos de partido, as 
alterações dos vencimentos e das vantagens com que fo- 
rem providos, e a extinopão dos partidos, não podem ser 
resolvidas sem que elles sejam previamente ouvidos. 
5 unico. h applicavel, na parte respectiva, rios faculta- 

tivos dos hospitaes e misericordias, o que n'esta seopto se 
disp.põe a respeito dos facultativos municipaeri. 

e cujas praças terão as attribuiç8es d a  pragas doe corpos 
de policia civil e s edo  nomeadas pelo adminiritrador do 
concelho, ficando-lhe Immediatamente subordinadas para 
todoa os effeitos disciplhares. 

8 1." disposi~Lo d'este artigo n b  B applicavel aos 
concelhos em que haja corpos de policia pagoe pelo the- 
souro publico, podendo porhm as camaras respectivas con- 
tribuir para as despesas ;de augmento do pessoal dos mes: 
mos corpos. 

8 2.O Uma ve5 estabelecido o corpo de policia munici- 
pal, 5c[trA a sua manutengão constituindo deepeza obriga- 
toria do municipio. 

MECÇÃO IV 

I 0 n t r o ~  empregados da aamara 

Art. 176.O As camaras terto os demais empregados que 
forem necessarios ao ile~esempenho dos servipos municipaes, 
e cuja oreaçfio e dotapeio for reguIarmente auctorisada, nos 
termoe d'este oodigo ou das leis e regulamentos especiaes. 

§ i.Wa carcereiros das oadeiaa a cargo drs~ cama- 
ras serão por ellas remunerados, competindo, pordm, ao 
juiz respectivo norneal-os, suspendel-os e demittil-os. 

9 2.' Para O desempenho da serviços, que nAo sejam os 
de emprego8 estabelecidos na lei, poderão ser contratados 
individuos idoneos ; mas, se os contratos excederem a um 
amo, ou forem renovados depois de findo este praso, se- 
rão 08 sexventuarios con~iderado5, para os effeitos fiscaes, 
como providos em empregos do municipio. 

CAPITULO IV 

Art. 172."~ camaras rnunicipaes terlo os dadores  e 
os guardas campestres que forem necessarios para as ne- 
cessidades policiaes do concelho, competindo principalmente 
aos primeiros a policia urbana, e especialmente aos segun- 
dos a rural. 

8 1 . O  O numero de zeladores alem de um por ooncelho 
e o dos guardas campestres alem ds um por freguezia ru- 
ral ser8 fixado pelo governo, e os seus drdenadoa nPo ex- 
cederão 100dOQO r8is nos concelhos de ordem, ou r6ie 
80J000 nos de 2." ordem, alem da metade que Iheri per- 
tencer na arrecadaplo das multas impostas por eua dili- 
~encia ,  
V 

5 2.O Alsm do nnmero de guardas campestres, a que se 
refere este artigo, *poder30 as camaras municipaes nomear 
os que forem solicitadoa pelos particulares para os effeikos 
e nos termos do artigo 39.O da lei de 2 de julho de 1867. 

Art. 173.O Para oatea logares aedo nomeados oa indivi- 
duoor que tenham sido militares, ainda que liconciadoa para 
a reserva, ue sejam validos, saibam ler e escrever e n8o 
tenham ida 3 e superior a quarenta annos. 

# unico. 56 na8 faltas d'estes poduraio seii nomeados oe 
que nto reunam as condiç8es exigidas n'este artigo. 

Art. 176,' Os zeladores e guardas campestres têem a 
seu oargo fiscalisar o cumprimento das posturas e regda- 
mentos de policia municipd R diatrictal, tanto urbana como 
rural, e os serviços municipees de que forem encarrega- 
dos pela camara. 

5 1 . O  Os zeladores e guardas oampestres nos proceeeos 
das coimas que requererem nXo s l o  obrigados a preparo, 
e ainda que decaiam, nlo podem, nem por si, nem como 
representantes da camara, ser condemnados em sellos e 
austas. 

8 2 . q o s  zeladores e guardas campestres Q permittido 
o ueo a porte de armas no exercicio daa suas funogões. . 

Art. 176,O As carnaras municigaea dos concelhos de 1." 
ordem podem, com auctorisaçto do governo, trem um 
corpo policial, devidamente dotado, a qua sejam commet- 
tidas, conjunctamonte com as funcçTies polioiaes do artigo 
anterior, as de polioia geral, tanto civil, como judiciaria, 

Art. 1 7 7 . O  A camara municipal de L i~boa  serve por 
eriodos quadriennaes, rege-se pela disposigão d'esto co- 

Sigo boerca das camares municipaes dos concelhos de 1.. 
ordem, e delibera em todos oa assumptos de administração 
com~rehendidos noa artigos 109.', 110.O, 111.O e 112.O, 
excepto no que respeita a expostos, o u  a outros assumptoa 
por disposição legal sxaluido~ da aux competencia. 

A&. 178.O Accresoem it receita ordinasin, da carnara mu- 
nicipal de Lisboa: 

1 . O  O imposto addicional de 6 por cento sobre direitos 
de merci3 e imposto do 86110 de todas arr mercês honorifi- 
cas, honras e titulos concedidos pelo ministerio do reino ; 

2 . O  Aa taxas pelas licençae que conceder; 
3.O A contribuição especial e respectivoe addicionaes a 

que se refere o $j 3.O do artigo 1," da lei de 23 de junho 
de 1888 ; 

4.O A parte a o  imposto do consumo cobrndo pelo esta- 
do, nos termos do § 1 3 . O  do artigo 1 . O  da Iei de 19 de ju- 
nho de 1889, deduaida a verba de 96:000d000 r8is para 
o fundo da instrucçiio primaria, em conformidade com a 
Iegisla~lo espeoid ; 

5.O O producto liquido do imposto de conaumo em Lis- 
boa sobre aguardente, alcooes, licores e cremes, nos ter- 
mos do § 2.O do artigo 5 . O  da lei de 13 de julho de 1888; 

6.0 A verba de 20:0008000 r&, com que contribuirZio 
1 para as despe~as do serviço geral de incendios t0da.e as , companhias e agencias seguradoras de moveia ou immo- 
veia no munioipio de Lisboa; . 

?.O Os subsidias provenientes de exclusivos de systema 
de via@ ou outros concedidos a companhias o u  particu- 
lares, quando sejam auctorisndos pelo governo ; 1 8.' As consigna~fies do thesouro publico aoetorisadaa 
por lei; 

9 . O  Os ernolumentos cobrados na  secretaria da camara 
municipal, salvo o disposto n'cste codigo Acerca dos pri- 
vativos do se.cretario como tnbelliPo da camara. 

Are. 179.O Accrescem 4s receitas extraordinarias da ca- 
mara, para serem exclusivamente applicadns 9. heneficen- 1 cia municipal: 



1400 249 
c__. 

Junho 21 

1 . O  Os beqs e rendimento8 'das irmandades e aonfrarias 
exhinotaa em. Lisboa, nos termos dos n.OU 4.0, 6.0 e 7.0 do 
artigo 293.O ; 

2.O AB ~Eertas, eum016i8, donativos ou legados, producto 
de nubsuripç8es ou festas de caridade, que constituiam re- 
ceita do extincto congresso de beneficencia. 

Art. 180.O As receitas .a que se referem orr n.O".O, 3 . O ,  
4.O, 6 . O  e 8 . O  do artigo 178.' podertEo ser substituidae por 
uma verba. unica, calculada peIa media das arrecadaçaes, 
nos ultimos tres annos, que pe10 ministerio da fazenda 
ser& entregue d, camara em duodecimos rnensaes. . 

Art.. 181 .O As percentagens addicionaes 4s contribui- 
~ 8 e s  directas do estado, predial, industrial, de renda de 
casas e sumptuaria, ou Aquellas que as substituirem, nEto 
excederfio a 60 por cento das referidas contribuií$5es; se- 
rão sempre iguaes para a oontribuiçiZo sumptuaria e para a 
do renda de casas, e poderElo ser differentes para as outras 
contribuigões. 

g unico. Sobre os rendimentos isentos das menciona. 
das contribuip?ia$ nLo poder& ser lançado imposto muni- 
cipal. 

Art. 1 8 2 . O  Do imposto, a que se refere o na0 6 . O  do ar- 
tigo 178." sserfo axcIuidaa as companhias que tiverem me- 
nos de cinco amos de oxistencia, se durante elles J o  de- 
rem dividendoe superiores a 7 por cento do desemboleo 
effectivo das acpges. 

Art. 183.O Para a fiacalissç4io das multas que consti- 
tuem receita municipal, e Bem prejuizo da competenoia 
das outras prqas do corpo da polioia civil, serti d'elle des- 
tacada e posta 4 disposição da camara a força necessaria, 
que rocobortl d'ella inrrtrucpaes na oxeouglo d'asto sorviço, 
continuando, porhm, sujeita ao commandante do corpo no 
que re~peita disciplina, inc~trucção e administraçglo, e fi- 
cando a camara obrigada a pagar a despeza respectiva ou 
o augmento do corpo da policia civil, que for para aqueiie 
effeito auctorisado pelo governo, a fim de que não haja 
pre'uiz6 de outros serviços policiae~. 

i r t .  184.. O eatailo oontinoarii a astisfa~er os encrimgoa 
dos emprestimos do municipio de Lisboa, auctorisados por 
deoreto de 7 de abril de 1886, do capitd nominal de 
3.401:370#000 e 7.747:8304000 dia, eem prejuizo das 
garantias estipuladas no# contratos respectivos. 

9 unico. Continuam por esta f6rma saldadas as contas 
do eritado com o municipio de Lisboa, tanto no que respeita 
a antigos emprestimoa, aomo no que se refira a outras di- 
vidas e a quaequer indemnisagfies de bens, terrenoi, ou 
valores municipaes apropriados ou adquiridos pelo epltado. 

Art. 185.O Podar8 ser fixada por decreto, ouvido o in- 
a ector da fazonda municipal, a importancia marrima da 
&spozia annual om cada uma das seguintes categorias de 
sexviços municipaes : 

1 .O Fazenda munici a1 ; 
2 . O  Begefiaemia pu ! lioa; 
3 . O  Obras publioas ; 
4.O Salubridade municipal ; 
6 . O  Limpezas e regati ; 
6 . O  Policia e segurança publica. 
g unico. A dotaçlio de cada uma d'estas categoriaa de 

servipos, depois de fixada nos termos d'este artigo, s6 por 
lei poderd ser alterada. 

Art. 186." A escripturagão central da thesouraria xiiu- 
nicípal ser8 feita por pa**dQs dobradus, segundo as regras 
e os principias geraea applicaveirr da contabilidade ublica. 

Art. 187.O Nenhuma ordem de pagamento po R erA ser 
satisfeita, sem que a despeza esteja auctorisada em orga- 
mento executorio, e sem que seja visada previamente pelo 
chefe da ' repartição de contabilidade junto do ministerio 
do reino, que poderi avocal- todos os documentos qric sor- 
viram de base .ao proceaso da ordem, e expedir as instruc- 
sões convenientes para rt regularidade d'ests servigo. O 
empregado quc satisfizer qualquer ordem de pagamento 
que n%io esteja visada, noa termoe d'este artigo, ser8 reri- 

ponaavel pela reetituiç3lo e incorrer& na pena de demi8sKo 
imposta pelo governo. 

8 1.O Nenhuma, ordem de pagamento ser& visada sem 
que esteja, devidamente formulada, nos termos do arti- 
go lbO.O do presente oodigo e das dispoaigBes da contra- 
bilidade publica, na parte applicave], observados 08  pre- 
ceitos e~itabeleoidos para veriticaçfto da liquidação das dee- 
pez;afi muniaipaea. 

5 2.' O chefe da, sobredita reparti580 de contabilidade, 
se assim for indispensavel para execuçb do que lhe in- 
cumbe este artigo, poderri. requisitar da camars municipal 
dois empregados do serviço de fazenda, officiaes, amanuen- 
ses ou aspirantes, por e110 escolhidos, os quaaa ser80 con- 
aiderados empregados do estado para os effeitos disclipli- 
nares. 

8 3 . O  O chefe da mesma iSepartiçb corresponde-se dire- 
ctamente com o presidente da camara municipal e com o 
chefe dos servigos de fazenda da mesma camara. 

9 4.O Os orpamentos votados pela camara subirao em 
duplicado 9; a provapão do governo. 

A Y ~ .  188.' %o oaso previsto no unico do artigo 149.' 
ao governo incumbe, ouvido o inspiictor,dn fazenda muni- 
cipal, a attribuiçso ali conferida ao juiz de direito. 

Art. 1 8 9 . O  Continuar& havendo um inspector geral da 
fazenda munioipa1, errcolhido pelo tribunal de contari. 

fi 1." O inspector geral funcciona durante quatro annos, 
podendo ser destituido antes d'este praso ou reoonduzido. 

2 . O  O inspector vence uma gratificaçgo mensal de rdis 
6Od000, agoe pelo oofre municipal. g Art. 1 0.O SSlo attribuiçTTes do inspector: 

1.O F'iscalisar directamonte a oscripturqiio das receitas 
e das despems, verificando se ella se realisa com regula- 
ridade e nos termos i l o ~  regulamentos; 

2 . q v i t a r  uaIquer dissimulaçao na receita, ou falsa 1 declaração na espeza ; 
3.O Iteconhecer se na eIaboração dos orçamentos, das 

contas municipses, e em geral das operações financeiras, 
s b  seguidos os preceitos da lei e do8 regulamentos em 
vigor : 

-i? I 

4 . O  Communicar ao presidente da camara municipal as 
observações que julgar convenientes para aperfeipoar oe 
differentes serviços financeiros ou evitar qu&squer irregu- 
laridade~ ou aburioa ; 

6 . O  Reclamar perante a camara municipaI contra os 
actos que manifestamente prejudicarem s administra$ão e 
O E ~  interesses muaipaes; 

6 . O  Communicar ao governo, pelos minieiterios oompe- 
tentes, todos 08 actos da camare que sejam dignos de at- 
tençlo, e em geral quaesquer difficuldades de administra- 
çto ou deficiencias de lei~l e regulamentoa relativos d ge- 
rencia municipal. 

Art. 191.O Para os effeitos do artigo anterior todos os 
livros de ,eilcripturagão, documentos e elementoe, que dire- 
cta ou indirectamente interessarem 9, fmenda do munici- 
pio, s e r b  sempre, a sem prejuizo do eerviço, facultados 
ao inspector geral. 

Art. 192.O O inanector da fazenda municipal diriairai 
annualmente ao um relatorio circurnshnciado-80- 
bre a adminietrapfeo hanceira do municipio. 

!$ 1 . O  O relatorio rierh apresentado at6 o fim de junho 
de cada anno, e abrmgerl a gerenela finda em 31 de de- 
zembro anterior. 

9 2.' Se o inspector não cumprir o preceito do para- 
grapho anterior, o governo communicarh o facto ao tribu- 
nal de contas, a fim de ue este esoolha novo Inspector. 

Art. 193.' Nenhuma o % ra de abertura de ruas, praças, 
avenidas, ou de qualquer via de ~ommnnicaçle, poderh 
ser lovada a effeito, Bem quo pracedontemente rie realisem 
as seguintes condições : 

1 ." A proposh da obra ser8 apreaenhda e devidamente 
justificada em seaab da camara por algum dos seus mem- 
bros ou pelo presidente; 
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2." Approvada a proposta pela camara, o presidente 
mandar& proceder 9. elaboração dos re~peotivos pro.jecto e 
orçamento, e, depois de organisados, abrir8 sobre a obra 
um inquerito por espaço de trinta dias, expondo ao publico 
em logm conveniente os yroject~s e mais documentos cor- 
relativog ; 

Fechado o inquerito e recebidas todas as indicaçika, 
pareceres ou informapgeri, que lcarca do assumpto qual- 
quer cidadLo fornecer, o presidents sujeitar& novamente o 
negocio aaaim esclarecido e informado R. oamara municipal, 
juntamente com a exposiçlo dos meios financeiros neces- 

. sarios para a concluslo da obra; 
4:' A camarn romettarA ao governo, pelo ministe~io do 

reino, o projecto e orçamento da obra, aoompmhadoe de 
uma exporriçEto suocinta da sua utilidade a dos  meio^ ne- 
cerisarios para o respectivo custeio 

5." governo, ouvido o oonsolho superior de obras pu- 
blicas e minas, conceder6 ou denegarh approvaçfio á obra 
projectada. 

Art. 194.' Nenhuma outra obra de construcçâo nova, 
reconstru~p30 OU grande roparaçlo da valor excedente a 
200B000 rbis poder8 ser effectuada sem que os respectivos 
projecto e orgamento, devidamente olaborado~, tenham sido 
approvados pelo uiiuieterio do reino, ouvido o conselho su- 
perior de obras publica8 e minas, sempre qua seja conve- 
niente; e a nenhuma obra, qualquer que seja o seu va- 
lor, se poderh dar exscuçlo, sem que esteja dotada com 
verba sufficiente em orpamento muriicipal, ordinwio ou 
supplementar, e que seja executorio, nos termos d'este 
codigo. 

A*. 195.' A camara municipal mandar8 formuIar, nos 
termos do decreto de 31 da dezembro de 1864, pelo seu 
pessoal teohnico, um plano geral de viaçgo publica no mu- 
nicipio, e, depois de o approvar, o submetter8 h Bpprova- 
Ç ~ Q  do governo, ouvindo este o conselho superior de obras 
publicas o mines. 

Art. 196.' As despezas correspondentes a cada obra de  
conat.ucç$o, coxlservaçflo ou repara920 serFio separada- 
mente deecriptas e escripturadas, para que na sua final 
liquidaçlo se poesa comparar a despoza total e dehitiva 
com os reapectivua orçauientoci approuados. 

Art. 197.' Os contratos para obras, fornecimentos, trans- 
portes e am reitadae municipaes nto ae poderiio realisar 
sem previia &sta publiaa, praoedendo editoe, pdo menos, 
de vinte dias. 

9 unico. Exceptuam-se, alem dos casos previatos no ar- 
tigo 442.O 

1,' OS contratos que tiverem de executai.se em um s6 
anno, nlto obrigando a despem total superior 2 0 0 0  
rbis ; 

2.' o s  contratos que tiverem de durar at6 d e ~  annos, 
não obrigando s despesa total anaual superior a 100#000 
r&. 

Art. 198.O As adjudicapses pubIicaa relativas a forneci- 
montos, que ngo convenha sujeitar a concorreneie illimi- 
tada, podedo ser restrictas a pesmas que, anteriormente 
e por modo prefixado nas condiçaori geraetr da empreitada, 
demonstrem a sua capacidade. 

Art. 199." As obras de conatrucpXo nova, de grande re- 
p%raç%o, e ainda as de conservaçEo ordineria serão, em 
regra, feitas de empreitada, ou pelà totalidade, ou por uni- 
dades de trabalho, tendo.ae em vista. nos contratos a ce- 
lebrar para esse fim, que os empreitoiros aseegerem tra- 
balho ao pessoal opererio em serviço do mmicipio. 

Art. 200.O As condigzes gemes de cada empreitada da- 
verão ex remmente indicar : i 1 . O  A ase da IicitaçLo, isto 8,  a importanoia, msxima 
que podem attingir as proposta8 dos recorrentes ; 

2." A quantia que deve caucionar por parte do adjudi- 
catario o cumpi.iment;o do seu oontrato s a perfeiç80 dos 
objectos fornecidos ou obras realiaadaa ; 

3.' A qualidade dos dooumentos que devam sef produ- 
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d o s ,  se a empreitada se referir a forneoimeatoe eqecifi- 
c a d o ~  no artigo precedente; 
4.Q A responsabilidade dos empreiteiroa e fomecedora~i 

no caso de nLo cumprirem os seus contratou. 
Art;. 201.O Quando á liuitapfo, a que se refere o artigo 

anteripr, nLo haja concorrentes, nem propostas parhicnla- 
res, nos termos do n." 4.O do 8 1 . O  do artigo 442.O) poder- 
~e -ha  novamente abrir licitagiio oom o augmento de 5 por 
cento sobre a base da primitiva. 

Art. 203.O Fdra dos casos previstos n'este capitulo ob- 
servar-se-ba o disposto no artigo 442.O e seus paragra- 
phos. 

TITULO V 

Juntas de parochia 

CAPITULO I 
Sua orgnnisnqão, renni0es o einpragndofi 

Art. 203.O A junta de parouhia compõe-~e da tres VO- 

gws nas freguezias de população d o  excedente a 1:000 
habitantes e de cinco vogaes nas $0 populaçto sliperior. 

Art. 20.1.' A junta de parochia, na primeira eessxo de- 
pois da posse, verificar4 a exaotidlo do inventarin d o ~  
bens da sua adminiatraç$o, dando parta ao administrador 
do ooncelho de qnalquer falta que encontrar. 

ArL* 205.O Se n%o houver inventarios de todos oei bens 
e valores pertencentes h parochia, a junta, immediatamente 
ti posse, proceder8 4 sua organisacão, e enviará copia ao 
administrador do concelho. 

§ unico. N'esses inventarios se far8 mençlo de titulos 
ou quaesquer documentos que digam respeito aos objectos 
inventariados. 

Art. 206.O A junta de parochia tem uma seris9lo o@- 
naria de quinze em quinze dias, no dia e hora que desl- 
gnar na sua primeira sesslo de cada anno, e as extraor- 
dinarias que a oonveniencia da parochia exigir, podendo 
ser uma e outraa ao domingo. 

5 1.O Para as sese8eg ordinarias nlo se carece de con- 
vocaçilo; para ae extraordinarias ser$ feita a convrica$io 
pelo presidente, de sua iniciativa, ou quando lhe seja re- 
quisitado pelo regedor ou exigido pelo administrador do 
concelho. 

6 2.O Quando o presidente se recu~o s convocar ex- 
traordinariamente a junta, em cumprimento de exigencia 
do adrninistrrtdtfk do concelho, poded e ~ t e  wandal-a re- 
unir por ordem escripta transmittida ao regador. 

Art;. 207.O A junta de   aro chie, se o julgar convenien- 
te, pbde alterar o dia e hora das aesãões ordinariss, an- 
nunciando previamente ao pubho a aIteragXo, por editaes 
aflixados no logar do sstylo, com antecipaglo, pelo me- 
nos, de tres diae. 

Art. 208." Quando a junta nP;o tenha casa propria para 
as suas sessões, poder8 reunirse na sacristia, ou em qual- 
quer oiiti-a c a l  de deopacho que de~ignar, mas nunca na 
igreja, 

3 unico. As duvidas que a este rospeito ae levantarem 
ser80 rosolvidaij pelo administrador do concellio. 

Art. 209.O O regedor dave assistir bs sessões da junta; 
toma aasento ao lado esquerdo do presidente, podondo 
emittir o seu parecer sobre os assumptos que ~lr ,  discuti 
rem, a fazer as propostas que julgm convenientes. 

8 unico. Para as sess8es extraordinarias ser4 sempre 
convidado   elo presidente, designando-se-lhe dia, hora e 
objecto da reunigo. 

Art. 210.a A junta carre~~onda-se direcltamente por via 
do seu preaidente, sobre assumptos da sua oompetenoia, 
com as auctoridades e repartiç8es publicas do concelho 6 ,  
do districto; ao governador oivil, .porbm, s Ls auctorida- 
des e repartiç8es superiores dirigir-se-ha por meio de re- 
presentações entregues ao adminiutr'ador Jn rnnr.elhns riire* 
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pelas vias competentes as farh seguir ao seu destino de- 
vidamente informadag. 

Art. 211.O A junta tem um secr~tario e um thesoureiro, 
que livremente nomear8 e da mesma f6rma substituir8 
quando convenha aos interesses da parochia, podendo rr 
escolha recair em vogaepl da mema oorporagão. 

Art. 212." Incumbe ao secret&io da junta de parochia: 
1." Redigir e lavrar aEt actatrnfdas aessões no livro rea- 

pectivo, observando o disposto ;JO artigo 435, e certifioar 
e authenticar todos oni documentos dimanados da junta; 

2 . O  Conservar sob sua guarda e responaabiIidade, e na 
casa das sessões, quando para isso tenha as condiçòes pro- 
prias, todos os livros e dozurientos que constituam o ar- 
chivo da corporag?io ; 
3." Fazer a oorrespondencia sob a direc@o do presi- 

dente e desempenhar os trabalhos de escripturaçLo e con- 
tabilidade inherentes As attribuiçrles da junta. 

Art. 213." Ao secretario, que não seja vogal da junta, 
ser8 arbitrada por e ~ t a  uma gratificaçlio nunca excedente 
a 248000 r6is annoaes. 

Art. 214.O O thesoiireiro da junta Q obrigado: 
1 . O  A arreoadar toda a receita parochial, e a guardar 

sob sua respo&abilidade os capitaea que constituirem fun- 
do da junta, emquanto ní6o tiverem app1icaqELo definitiva, 
e quaesquer titulos ou papcpeis de oredito a elIa yerten- 
cento ; 

2." A satisfazer todas as ordens de pagamento que fo- 
rem aasignadas pelo presidente ; 

3.O A escripturar todas as guias de reaeita e ordens 
de pagamento ; 

4 . O  A apresentar 9. junta um balancete da receita e des- 
peza effectuada, sempre que ella o exija. 

Art. 215." Ao thesoureiro, que nBo seja, vogal dri, junta, 
ser& arbitrada por esta, uma percentagem n8;o excedente a 
2 por cento sobre a receita oobrada por elle, excluindo a 
proveniente de emprestimos ou rrubsidioe. 

Art. 216.' A junta poder& ter os demais empregados, 
que forem indiapenaaveis para o desempenho dos serviços 
parochiaes, e cujo numero e dotaçto for M a  nos ter- 
mos d'este codigo. 

§ 1 . O  O ordenado do administrador do cemiterio paro- 
ahial, quando exceda a 248000 rkis anmaes ser i  fixado 
pelo governo; o restante pessoal do cerniterio ser8 assa- 
lariado dentro das auetoris~ç8es orçamentaee. 
5 2 . O  A junta de parochia poder8 ter os guardas cam- 

pestres necesrrarios para a fiscalisaçgo do cumprimento das 
suas po~turas, aos quaes s8o applicaveis as diapoaiç8es do 
8 1 . O  do artigo 174.', e o seu ordenado serA fixado pelo 
governo, quando tiverem mais remuneraplo, que a metade 
das multas impostas por sua diligencia. 

Art. 217.O As attribuições da junta de parochia sHo 
deliberativas ou aonsdtivas ; e no desempenho das pri- 
meiras compete-lhe resolver : 

1 . O  Sobre administrapEio doa bens e rendimentos de in- 
stitutos de piedade, beneficencia ou in~ t rucçb  por ella 
fundados ou por particulares em. beneficig da parochia, 
observando-~e as clausulas da instituipão e a legali~agão 
especial que regular este asaiunpto; 

2 . O  Sobre administraçlo doe bens, rendimentos, lega- 
do? ou donativos com appiioqflo especial St benefioencia 
ou instrucção ; 

3.O Sobre adminiatragão doe bens, e ~enditnentos de pe- 
rochia ; 

4." Sobre administra#io de celleiros communs ou de 
outros estabtbelecimentos paiochiaeçi e applicaçlo dos seus 
rendimento0 aos fins a que forem destinados ; 

5.O Sobre applicagão don bens e edifiaios paroohiaes a 
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fins diversos d'aquellea rt que eram destinados, mas de 
utilidade parochial ; 

6.' Sobre conoessXo de servidges em bens parochiaes, 
as quaes conservrirEo sempre a natureza de precarias; 

7.' Sobre acceitaçXo de heraqas, legados ou doapõos 
feitos z i  parochia ou a estabelecimentos parochiaee; 

8." Sobre acquisição de bem mobiliarios e immobiliarios 
para OS serviços da parochia ou dos eskibeleoimentos que 
ella administra e sobre alienaçilo dos que forem dispensa- 
veia d'esses serviços; 

9.O Sobre a convenisncia de ser decretada a utilidade 
publica das expropriações OU a sua urgencia para obras 
de interesso da parochie, e bem aasim sobro a realisaglo 
de espropriaç8es,\ cuja utilidade estiver declarada por lei 
ou decrezada pelo governo; 

10." Sobre arrendamentos e mas condipaes; 
1 1 . O  Sobre contratos para execução de obraa, serviços 

e fornecimentos de interesse da parochia; 
12.O Sobre pleitos a intentar e defender, e riobre a de- 

aistenoia, confissão e transacplo Acerca de pleitos penden- 
tee ; 
13.O Sobre accordos com prticulares ou com outra cor- 

porapHo para a realisaçlo de melhoramentos de interesse 
paroohial; 
14." Sobre nomeapão, suspensrlo e demissão dos em- 

pregadoa parochiaes ; 
1 5 . O  Sobre creaçih de empregos para os serviços pa- 

rochiaes, sua dotaçLo e extincção, oiivindo n'este caso os 
empregado8 n'elles providos; 

16.O Sobre langameato de derramaíi; 
17.O Sobre orçamentos, dota~lo  dos servisos e fixa$o 

das despezas parochiaes ; 
18.O Sobro omprostimos, sua dotaçiio e encsargos; 
19.' Sobre O modo de fruiç%o dos bens, pastos, aguas e 

quaesquer friictos do logradouro commum e exclusivo da 
parochia ou dos moradores de parte d'ella e sobre lança- 
mento de taxas pelo seu uso ; 

20.0 Sobre planta980 de matas e arvoredos e c6rte de 
lenhaii nos terrenos paroohines; 

21.O Sobre arroteamento e sementeira de terrenos paro- 
chiaes incultos e esgoto de pantanos; 

22.O Sobro poskras $cerca dos assumptos previstos nos 
n.08 19.0, 2O.* e 21m0, podendo estabeIecer multas dentro 
dos limites do artigo 486." do oodigo penal; 

23.O Sobre obras de construcçPo, reparação e conserva- 
çEo das p~opriedades~parochiaes, e dos caminhos vicinaes 
do uso exclusivo da parochia, que xiLo estejam classificados 
como estradas rnunicipaes; 

24.O Sobre applioaglo do imposto de prestaS~o'de tra- 
balho 4 construcgElo e reparagSlo de caminhos parochiaes 
e de fontes para abast~cimento dos moradores de algum 
logar da  aroc chia; 

25.' Sobre estabelecimento, ampliay%u, auppressiio e 
administragão de cemiterios fdra da capital do concelho, 
e íixaçâo de taxas pelos enterramentos e ooncesslo de ter- 
renos nos. mesmos cemiterios, ficando todavia reaalvados 
os diieitos 9 junta com respeito a algum cemiterio que 
haja construido na capital do conoelho; 

26.O Sobre a fundaplo de eetabelecimentos de utilidade 
para a paroobia, siia doh@o e extinopEeo ; 

27." Sobre todos os assumptos cla riu& competencia, nos 
termos d'este codigo ou de leis especiaes. 

Art. 218.' As deliberações sobre emprestimosnDo poder80 
ser approvadas pela estaçlo tutelar sem que sobre o as- 
sumpto haja emittido parecer a maioria dos vinte eleitores 
da parochia maiores contribuintes da contribuição pi-edial, 
para esse effeito oonvocados pelo presidente da junta, tena 
do em vista o recenseamento eleitoral vigente e os esda- 
recimento requisitados da repartiçgo de faaenda. 

$ 1 . O  A convooaç~o dos niaiores contribuintes ropote-se 
as vezos necessarias para a conetituip80 da assemb18af 
sendo sempre feita com t-mtscipaç%o de tros  dia^, pelo mo- 



nos, e o parecer, laasdo pelo secretario <ia junta, acom- 
p a n h d  a oopia aota respectiva da mesma corpoi*aç%o. 

9 2.0 & apf i ica~d a disposrção do 9 2.' do artigu 1 1 6 . O  
á reuniiro dos maiores contribuintes da parochia, 

Art. 219.0 No desempenho das funcpões consultivas 
cumpro 4 junta dar o seu parecer sobre todos os assum- 
ptoe em que for ouvida paloa iilagietrados administrativos 
ou qualquer auctoxidade publica, pela camara municipal 
ou sobre aquelles que as leis determinarem. 

Art. 220.O NLo 880 axeoutoriaa sem approvaçEeo do go- 
verno, por decreto publicado na folha official, as delibera- 
980s parochiaeri : 

1.' Sobre creagro de empregos e augmento de dotação 
dos legalmente credos ; 

2." Sobre emprestimos, que s6msnte poderao ser aucto- 
rieados para exclusiva applica~Lo a obras de construcçi30 e 
reparaçb da igreja que nPo possam ser custeadm nos ter- 
moe do n.O 4 . O  do 2 . O  do artigo 246.O e do cemiterio paro- 
chia], ou ainda para outro fim de utilidade da parochia e com- 
petancia da junta, mas n'este caso dmente quando os respe- 
otivos enoargos se'am oueteaveiri pelas receitas ordinarias 
da junta, depois e satisfeitas todas RB despez&s obrigato- 
rias. 

d 
Art. 221.O Nb sgo executorias, sem approvaggo do go- 

vernador civil, as deliberq8e~ peroobiaes : 
1.' Sobre orçamentos, dotaç8o de serviços e fixaelo de 

despezas parocbiaes ; 
2.O Sobre derrama8 ou quaeaquer taxas; 
3 . O  Sobre acquieiçto ou alien8çIi.o dde bens immobiliarios, 

titulos, acpõea, inscripç8eei e em geral de quaesquer papeis 
de credito, sobre pleitos a intentar, transacpões, cofifissh 
ou desistencia, doa merimos ; 

4 . O  Sobre regulamentos e poeturas de exeauçEo perma- 
nente ; 

5 . O  Sobre contratos de execupb de obras ou serviços, 
de fornecimentos e de arrendamentos, quando o seu valor 
xceda; 100J000 r8is ou devam durar por mais de um 
emno 

8 . q o b r e  estabeleoimento, amgliaçZo, mudança ou sup- 
prees%o de oemiterios ; 

7.' Sobre auceitaglo de doaçaes em beneficio ds  paro- 
chia ou de estabelecimentos parochiaes ; 

8." Sobre a lic 30 de bens e edificios parochiaes a 
PP aç fins diversos d aqudles a que eram destinados. 

iInico. Todm a8 deliberações pmoohiaee não enume- 
radm n'esh artigo e no antecedente d o  definitivas, e aomo 
taes 680 desde logo executorias, independentemente da 
approvqão de qualquer auatoridade ou corpo administra- 
tivo. 

Art. 222." A junta, no praso de uinze dias, a contar A de cada sesslo, enviarh ao administr or do concelho, para 
. aer remettida ao governador oivil, oopia em duplioado da 

respectiva acta, bem como dos orçamentoa, autos e con- 
t ra to~ a que se refira, oobrando recibo da entrega. 

8 1.' O administrador lançar& n'aquella copia a decla- 
ra@o da data em que passou recibo, e a enviar8 no praeo 
de oito d i a  ao governador civil, acompanhada da in- 
formqEeo aobre a legalidade e interesse publico daa respe- 
ctivas deliberapões. ,- 

8 2 . O  O governador civil, quando n'aquella copia encon- 

B 4 . O  P6de a janta da parochia reclamar para o go- 
verno no praeo de trinta  dia^ aontra a resolugEo dú gover- 
ndor oivil que denegar approvapb As suas deliberações, 
observando-se na parte ~ l i c a v e l  oa artigos 118." e 119." 

Art. 223." N&o s k  sujeitos Q; administraçAo da junta, de 
parochis: 

1 . O  Os bons e rendimentos das irmandades e confrarias 
legalmente erbotilts, nem 08 dos ho~pi tae~  e albergarias ; 

2 . O  Os pas~iae~ e cases de reaidencia dos parochos ou 
de qualquer empregado np ~erviço do oulto; 

3 . O  Os rendimentos, benesses e uaeaquer emolurnentos 
applicados 9. sustentaçb dos paroc % orr. 

Art. 224,"s deliberayaes da junta, tanto definitivae, 
como provisorias, depois de confirmadari pela tutela, po- 
dem ser revogadas pelos meios contenciosos, nos casas de 
ndlidade, previstos no artigo 32.O, e nos de offensa de di- 
reitos fundadoo nas leis au regulamentos de adminiatrapslo 
publica. 

9 unico. SBo competentes para urrar d'estes meios o mi- 
nisterio publico 0 as pessoas oujos direitos forem offendi- 
dos pelas delibera~õe~. 

Art. 225.O Ao presidente da junta pertence executar e 
fazer executar t~ deliberapõea d'ella, e sobre os servigos 
parochiaes lhe incumbem attribuipaes identicas As enume- 
radas no 5 1." do artigo 121.O 

CAPITULO 111 

Fazenda e oontabillídade paroohiol 

Art. 226.O A reoeits da parochia 8 ordinaria ou sxtraor- 
dinaria. 

8 1 . O  Constituem receita ordinarie: ' 

1 . O  Os rendimento8 dos bem proprioe e do6 e~tabeleci- 
mentoa da parochia; 

2.O As tsxas pelo ueo dos bens do logradouro paroohid, 
as quaes não s%o sujeitas a deducgão alguma para o mu- 
nioipio ; 

3 . O  Os rendimentos dos cemiterioe parochiaes; 
4.' As multas impostas por lei, posturas ou regulamento 

a benefioio da parochia; 
6 . q ~  dividari activas; 
6." imposto de prestaçXo de trabalho ou o valor cor- 

reapondente em dinheiro ; 
7 . O  Qnassquer outros rendimentos permanentes destina- 

dos por lei a, oonstituir receih pttrochid. 
8 2 . O  Constituem receita extraordinaria: 
1 . O  As derramds sobre os parochianos ; 
2 . O  A0 herangas, donativos, legadoa e doaç8es; 
3 . O  O produoto de emprestimos; 
4 . O  O producto de dienaçELo de bens ; 
6 . O  O producto de bazares, auctoriaados peIo adminis- 

trador do concelho ou bairro, e o producto do subacxipçães 
deatinadas a beneficio do parochia ; 

6.O Oe subsidias do estado ou do manioipio para meiho- 
ramentos ou encargos parochiaes; 

7 . O  Outros quaeequer rendimentos incertos e eventuaes. 
Art. 2 2 7 . O  As derramas sobre os parochianos sbmente 

I poderÃo ser Iançaclas, na falta ou insutilciencia de outras 
receitas para custear as despe~ãs obrigatorias da junta de 

trs deliberações dependentes da approvaç?io do governo, a 
remetterl ao ministerio do reino, devidamente instruída e 
informada, denbro do praeo de oito dias depois da sua re- 
úepção, 

3.. da deliberaç8es dependentes da jurisdloçb tute- 
h do governador civii, este conceder8 ou denegarti ap- 
provaçgo, rio todo ou em parte, e tambtrm sob condiçlu 
tiuspensiva ou reaolutiva, dentro de quarenta dias, a aon- 
tar da entrega ddr ooph na adminiatrqão do conoelho, e, 
findo este praso, s e r b  executorias as deliberações, a que 
se referem oa nqDB 3.O a 8." do artigo 221.", a Cujo respeito 
O mesmo magietrado n&o haja tomado resoluçb. 

parochia. 
Art. 228.' O producto da derrama A o  poder4 eroeder 

quantia igual a 10 por cento sobre as contribuiç8e~ dire- 
ctas do estado, redial, industrial, de renda de casa e 
aurnptuilria, ou 80 % re aquellaa que ae substituirem. 

Art. 229.O A reparti980 de fazenda do concelho facul- 
tarii gratuitamente 9. junta de paroohia todos os esolareci- 
mentoe de que esta w e ç a  para o servi90 de lançamento 
da derrama. 

Art. 230.O A oobranga da derrama ser& feita pelo the- 
soureiro da junta de parochia no mez de janeiro do anno 
a ouja gerenoia 8 de~tinads, 



Art. 23 1 .O A junta de parochia 6 tambem permit.do CAPITULO . I V  
parocb*nos, para melhorameoto das e 

caminhos paroohiaes, ou para outras obras a cargo d'ella, 
um dia de trabalho em cada anno. em conformidade com 
o dii osto no artigo 128.' 

!.O O rol de Langamenh d'este imposto ser4 organi- 
sado depois de  approvndo O orpmento parochial, no qual 
serEto fixadas as tar8as da correspondelite remisaito, em 
conformidade com as da ornara municipal, e, com indi- 
oageto das mesmas tarifas, aerh publicado por editaes, li- 
dos ti missa conventual e afixados na porta da igreja e 
outros Ioga~es publioos, e estard patente por quinze dias 
na casa das sessões da junta, ou ontra, que for annuncia- 
da, para ser examinado. 

§ 2.O Nos oito dias Immediatoa a junta julgar8 as 
maçaes, com recurso, dentro de quinze dias, para o juiz 
de direito, de cuja sentença poderh ella recorrer para o 
supremo tribunal administrativo. 

8 3.0 Os collsctados wm fundamento algum podem a 
todo o tempo reclamar e reaorrer, e, obtendo provimento, 
eer-]hes-hli. annul]do o conhecimento da co]lecb ou resti- 
tuida a quantia. jh paga. 

g 4.0 A epocha da, dloste ilnpoato serh fixada 
por accordo entre s camara miinicipal e a junta de paro- 
chia, e, na falta de uccordo, pelo governador civil, ouvida 
a commissEo districtal. 

Art. 232.0 As derramas e rendimentos parochiaes 6 
applicrtvel rt disposição do artigo 133.O 

Art, 233.0 As despeeas da junta de paroohb 830 abri. 
gatorias ou facultativas. 

@ 1 . O  S b  obrigatorias: 
1.0 dos impostos, pensões encargos a que estive- 

rem sujeitas a8 propriedades e rendimentos parochiaen ; 
2.O As do veiicimento do  eu pessoal ; 
3.0 As do expediente da junta e da regedoria da pa. 

rochia ; 
4.0 As dos litigios da parochia,; 
5.0 As do pagamento das dividas exigiveia ; 
6 . O  Ati da conetrucção, reparação e conservnqgo dos 

oemiterios parochiaes ; 
7.0 As da aonduc$40 para os cemitsrios dos cadave- 

res encontrados em quaesquer logarea, bem como dos 
cadaveres das pessoas pobre8 cujo8 parentas f i o  poisam 
satisfaaer taos despesas, nilo havendo miserioordia ou 
o o r p o r a ~ o  de benefioencii com obrigapgo de sati8h- 
zer ; 

8.O As resultantes de contratos regularmente celebra- 
dos ; 

9.0 As da dotaçb de todos os servi~os parachiaes re- 
gularmente estabelecidos ; 
10.' As de construc~b, Cons@r~a6go e repara980 das 

fontes e caminhas paroohiaeri; 
11.0 As do supprimento da8 receitas da commissho pa- 

rochial nos termos d'este codigo; 
12.a Outras Wesquer que Por lei forem postas a cargo 

das juntas de parochia. 
§ 2.' f ~ ~ l k t i v a ~  todas as despezas neto enumera- 

 da^ no ~ a r a g r a ~ h o  antecedente, que forem de utilkhde 
para a ~ a ~ o c h i a  e conseqiientes do exeroioio de attribui- 
g8es 1eg.s da junta. 

Art. 234.O 0 orçamento parochia1 B proposto o appro- 
vado no me5 de outubro, e 9, sua organisação rJe npplioam 
as regraB estabeleoidas Para a organisaçiio do orçamento 
municipal, devendo ser levada parante o governador civil 
do districto qualquer reclamaçb feita depois de approvado 
pela junta, e cornpetin* ao mesmo magistrado as faoiil- 
dades que sobre identico $ssumpto assistem As e8tt;agões 
tutelares das camarae miinicipaes. 

Ayt. 233.O Em tudo o que diz respeito á oontabilidade 
pnrochial se observarti na Parte appliaar,el o disposto pnra 
a contabiiidade municipal4 

OrganifmgW, rkni0sa s empregidai da aorieflo idalnlstritira 
da fabriaa da Igreja paroohint 

Art. 236." Em cada freguezia haver8 um conselho nd- 
ministrstivo da fsbdca da igreja pamchiai, composto de 
um presidente e de dois vogaes eífectivos e dois substi- 
tuto~. 

8 1 . O  O pfirocho 6 vogal nato e presidente do conselho 
administrativo da fabrica parochial da sua froguezia, sendo 
substituido pelo eccleaiastico, que fizer as vezes d'elle no 
desempenho das funcçõe~ parochiaes, e, na falta d'eate, 
pelo vogal mais velho do conselho, preferindo sempre o 
effectivo ao substituto em oxercicio e este LLO supplente. 

$ 2.' DOE O U ~ P O L I  vogaes ser?io nomeados, na primoira 
somana do mez de outubro de cada triennio, um dos ef- 
ectivos e um dos substitutos pela junta de parochia o as 
restantes pelo governador civil sobre proposta, do respe- 
ctivo parocho. OS substitutos, e na falta OU impadimcnto 
$estes, 0s VObrraeB do8 UnnoS anteriores, r~omeados pela 
mesma entidade, qiie tiver feito a nomençb dos substitui- 
dos, serfio chamados a servir, segundo as regas  estabelc- 
cidas n'este codigo para OS corpos administrativos de elci- 
$0- 

9 3.'' 0 s  vogaes do cou~elho serho escolhidos de entre 
os eleitores da respoctiva freguezia, que saibam ler, es- 
crever e contai., e n8;o tenham algum dos motivos de ex- 
clusilo previstos n'este codigo, podendo porbm o presidente 
Q os vogaes faaer parte da junta de parochia da mesma 
freguesia. 

9 4.O Os vogaes do coneelho podem, no praso de dez 
dias a contar da cornmunicar;ão da respectiva nomeal;?io, 
escusar-se do cargo perante a aucloridde que 0s nomeou, 
se estiverem n'algum dos casos previstos no artigo 12.O 

8 6." Contra a nomençho dos vogaos effectivos e sub- 
stitutos have1.h recurso interposto pelo ministerio publioo 
ou qualquer eleitor da respectiva freguezia para o com- 
petsnts juizo de direito, ou, quando a nomeaçl90 for do 
governador civil, para o supremo tribunal administrativo, 
cuja decisão subir&, em fdrma de decreto sobre consulta, h 
hOmO'ogaçBo do governo. 

6 . O  O conselho administrativo p6de ser dissolvido, sb- 
mente quanto 'Os "gaes de nomea~gof 'Oa casos 
e com 0s mesmos tramites eatabeleCidoa para. Os corpos 
administintivos ; e no praso de quinzo dias, contados so- 
bre a data da publicação do decreto de dissoluç80 pelos 
competentes governador civil e junta de parochia, ser30 
nomeados os vogaes o do triennio, eer- 
vindo, rit8 que e s t h  entram em exercicio ori subistitutos 
OU iupplentes, que 11x0 estivessem exercendo as funcçaas 
de effectivos ao tempo da dissoluç~o. 

8 7.0 Tanto as nomeações triennaeea como as consequen- 
tes do disposto no pai*agrapho antecedente ser2lo immedia- 
tamente communicndas ao parocho, o clunl as fard publi- 
car por edita], affixado na porta de respectiva igreja, no 
dia ~eguinte AqueIIe, em que receber n communicqilo 
oficial, 

Art. 237.O Em todas as parochiaa haver4 tantos conse- 
l h o ~  administrativos da fabrica parochial quantas ns fre- 
gueziaB, ainda que estejam annexadas n outra, se 
nEo o tiverem aido tambem para os effeitos ecclesiasticos, 
ou não houver irmandades fabriqueiras, ou nEo eativer a 
fabrica a cargo de outra entidade, que niio seja a junta. 

Art. 238." O conselho adiuinistrativo na primeira sossi'io 
depois da posse verficarii a exactidão do inventario das 
alfaise, vasos sagrados, ornamentos, roupas e utensilios 
do culto religioso, dori quaes todori pertence a guarda ao 
parocho, e dos mais haveres da fabrica, dando parte ao 
administrador do concelho de qiialqi~er falta que encon- 
trar. 

1 . O  Nas parochias, ondo houver thesoureiro eccleaias- 
tico, dever8 este, ee o parocho u'isao conviar, ter a neu 



cargo a guarda das alfaias, vaso8 sagrados, ornamentos e 
quacsquer objectos pertencentes fabrica da igreja, o .que 
tudo lhe ser4 entregire por inventario sob sua imrnediatra 
responsalidade. 

g 2.0 Se não houver inventalios de todos 08 bens e va- 
l o r ~ ~ ~  pertencentes i fabrica da igreja parochial e suas de- 

endentos, o conselho, imaiediatamente $ posse, proce- 
$era & sua organisaç80, fazendo n'elles mençllo dos titu- 
l o ~  ou qiiaesquer documentos, que digam respeito aos 
objectos inventariadoe, e envia4 copia ao administrador 
do ooncolho. 

Art. 239.O O conselho administrati~~o da fabrica paro- 
chia1 tem diias sesrrBes ordinmias em cada mes, nos dias 
e hora que designar na sessRo imrnediata Bquella, em que 
a junta de parochia escolher os dias das respectivas ees- 
sões, para que sejam detignados differentes d'estes; 0 ter8 
as sxtraordinsrias, que a conveniencia do serviço exigir, 
podendo ser umas e outras am domingo, não escolhido por 
apuelIa junta. 

1 . O  Para as sess8es ordinarias não 6 mister convoca* 
$80 ; as extraordinarias serão convocadas pelo presidente, 
de sua iniciativa ou qtiando lhe seja exigida pelo adminis- 
trador do concelho. 

9 2 . O  O conselho far8 afs siisrr sess7ies em casa pro- 
pria, na sacristia, em qualquer casa de despacho, que de- 
signar, ou ainda na do parocho, concordando este, mas 
nunca na igreja. 

§ 3." appplicavel 9, eorreapondencia do conselho o dis- 
posto no artigo 210.9ara  s da juota de parochia. 

Art. 240.O O conselho administrativo eacolherii de entre 
os seus vogaes os respectivos s'ecretario e thesoureiro, 
quando na parochia nIo haja o acclasiastico. Os vogaes 
escoihidos para secretario ou para ihesoureiro ato abri- 
gados zt servir gratuitamente as funcg8es d'estes lagares, 
em cujo exercicio observarto, na parte applicavel, o dis- 
p o a t ~   os artigos 212." e 214." para os secretarios e para 
oa thesoureiros das juntas de parochia. 

ArF. 241.O 8to  da exclusiva competencia do parocho a 
nomeaçilo e a exoneraçCEo do servo ou sacristLo da igreja, 
o qual serA conjunctamente, a eem riugmont;~ de venci- 
mento, oontinuo do conselho administrativo. 

5 unicri. Nas parochias onde por costumc antigo a. no- 
meação d'este empregado dependa do prelado diaceeana 
ser& maaiida esse costume. 

CAPITULO V 

Attribufçõe~ 40 oonseIho aduiinistratlvo iIs fsbrioa 
da i p e j s  parochial 

Art. 24'2.O Compete excliisivamente ao conselho: 
1.qdrninistrar os bens e rendimentos da  fabrica da 

igreja parochial, daa oapellas ou ermidas d'esta dependen- 
tes, e das capalla8 ou ermidas da parochia que nfio forem 
exceptuadas da stia administrapão por expressa disposiçEo 
legal; 

2.O Tomar para cate effeito as deliberagões designadas, 
para as juntas de parochia, no artigo 217.O, sbmente na 
parte applicavel e com expressa exclusls das que ria refe- 
rem 4 craação de empregos, derramas e emprestimos. 

Cj unico. Nino a%o executorias, sem approvapão do gover- 
nador civil, as deliberaç8es do conselho adminirrtrativo noe 
casos em que as da junta de parochia e ~ t % o  rcirjeitas h con- 
firmação tutelar; e na remessa das copias das mesmas de- 
liberações Aquello magistrado se observar& tambem o dis- 
posto para estas juntas. 

Art. 243.O Tambern compete no cnnseIho administra-tivo 
da fabrioa parochinl, na qualidade de commissPo de bene- 
ficencia da sua fi-eguezia: 

1." Fazer o arrolamento de todas as pessoas necessita- 
das que carepam de soccorros publicas; 
2,* Promover, ~iolicitar e distribuir esses soccorros cod- 

forme as neoessidade~ de oqda um, erspecialmente por oooa- 
siao de epidemias ou de outras odamidsdes prlblicas i 

3." Promover a creaç$o de commiesões que o auruliem 
no0 servipos de benefioencia; 

4 . O  Solicitar das auctoridades providencias, para o caso 
de calamidades publicas, para a remog8o de alienados e 
conducção de enfermos rzos hospitaea, quando não tenham 
reoursos para serem tratados em suas casas; 

5 . O  F'i<iscalisar o tratamento dori expostos, desvalidos s 
abandonados, entregues a amas da sua fregueda, partici- 
pando da oorporapões ou auctoridades, de quem haja re- 
cebido instrucgõerr, as faltas que notar; 

6.O Exercer os demais se:vigos de benefioencia que Ihe 
forem i~cumbidoe por lei ou pelas auctoridades superio- 
res. 

Art. 244.O Ao parooho, na qualidade de presidente do 
oonselho administrativo, e 9, emenda ou revogapilo das de- 
IiberaçTies d'esta corporação pelos meios contenciosoe, s b  
applioaveis as disposições d'este codigo Qcerca das attri- 
bniç€ies dos presidentes e da revogaçzo das deliberagõee 
degnitivas dos corpos administrativos. 

Art. 2 4 5 . O  Nlo pertencem 9. adminiatragão do conselho. 
oe bens designado8 no artigo 223.O, a fabrica das oathe- 
draes, a dos templos, em que as collegiadas ou irmandades 
forem fabriqueiras, nem a dos templos que, por serem 
monumentos de arte ou de gloria nacional, ou por outro 
mo.tivo, estIo a cargo do governo, ou que, ~ervindo de pa- 
rochiaes e80 tambem destinados a outros usos religiosos, 

9 1.' k permittido ao conselho administrativo ceder a 
administragilo da fabrica dã. igreja parochial ou daa suas 
dependentes a qualquer irmandade ou c~nfraria  erecta nae 
mesmas igrejas, que, preoedendo deliberaçgo da respe- 
ctiva aesemblha geral, para isso for auctorisada pelo go- 
vernador civil, qnando a eedencia importe diminuigElo de 
encargos para os pafochianos. 

8 2 . O  As irmandades ou confraeas fabriqueiras perten- 
c e r # ~  os encargos inherentes A fabrica, e a administrapEo 
de todas os seis  bens e rendimentoc;, no8 mesmos termos 
que aos conselhos administrativos dati fabricas parochiaes, 
competindo ao parocho presidir com voto a todas as sea- 
sões das respectivas mesas, em que se tratem aasumptos 
relativoe aos interesses ecclisiasticos da parochia e A ad- 
minietraflo da fabrica, podendo reclamar perante o go- 
vernador civil, COA recurso para o governo e com effeito 
suepensivo, contra os actos a deliberaçaes das mesas, que 
julgue prejudiciaas h mesma administragto ou Aquelles h- 
teresses. 

4 3." Nas freguesias, ande i data da promulgação d'aste 
codigo houver irmandades legdmente mctorisadas a ser 
fabriqueiras, e que concorram com recursos proprios para 
as despezas da fabrica, continuar80 easm irmqndades a 
administrar os bena e rendimentos da mesma fabrica, aos 
termos do 2.O d'este artigo. 

8 4 . O  A administra~Eo da fabrica concedida ou rnantida 
A, irmandades fabriqueiras serh retirada pelo governador 
aivil, quando ellns deixem de concorrer com recursos pro- 
prios para o custeio dos encargos da fabrica. 1 8 5.' dos parochos pertence sempre a guarda das cha- 
ves das igrejas paroobiaes B suas dependentes, e a guarda 
e a policia dos merrraos templos. 

I CAPITULO VI 

Art. 246.0"k receita do conselho administrativo B ordi- 
naria ou extraordinaria. 

1 . O  Constituem receita ordinaria: 
1 . O  Os rendimentos de bens ou estabe1ecimenios per- 

tencentes 9. fabriw da igreja parochial ou capellas admi- 
nistrada~ pela meainti coqmispi40; 



2 . O  0 8  direitos que a fahxica estiver auctoxiriada por lei 
ou estylo a I'eceber nos baptismos, casamentos e okitos; 

3.O A taxa nlo excedente a 200 rhis por cada oasamento 
que se realisnr na fronteira de pesfioaa nxo reputadas po- 
bres, quando outra ngo esteja estabelecida por lei ou es- 
tylo ; 

4 . O  AFI taxas pelo aluguer de c a d e i ~ ~ s  OU bancos na 
igreja parochial ou nas capella% d'esta dependentes; 

5 . O  As taxas pela permissão de ter bancos ou cadeiras 
na igreja parochial e suas dependentes; 

6 . O  As esmola8 B offertas encontradas nos altares ou 
nas c a i r a ~ ,  para esse fim collocadasi nas igrejae, capallas 
ou ermidas administradas pelo conselho, ou junto de quaes- 
quer imagens ou retabulos, quando n l o  pertençam a alguma 
irmandada ou confraria ; 

7 . O  O producto bfi collcctatr lançadas ds irmandados e 
confrarias ; 

8 . O  As dividas activas; 
9 . O  Quae~quer outros rendimentos permanentes destina- 

dos por lei a constituir receita do conadho administrt~tivo 
da fabrica parochial, ou que ha mais de trinta annoa te- 
nham sido applicados As despezaa da fabrica. 

§ 2 . O  Constituem reoeita extraordinaria: 
1 . O  As heranpas, legados, doações, donativos, ~ubsidios 

e o producto de subscripçties ou peditorios em favor da 
fabrica da igreja parochial ou suas dependentes; 

2 . O  O producto de alienapão de bens; 
3 . O  Os valores, consistentes em objeotos destinados ao 

serviço do culto, da8 irmandades e  confraria^ extincta~ na 
respectiva fr eguezia ; 
4.O A parte que nas derramas, votadari pela junta de 

prochia, competir ao con~lelho administrativo, nos teirmos 
dos paragraphos seguintes. 

5 3 . O  Shmente na falta ou insufficiencid, de outras recei- 
tag, para sntisfaylo dos encargos obrigatorios do conselho, 
serao estes custeados pela junta de parochia, 9. qual ser8 
communicada a respectiva deliberaçlo, approvada pelo go- 
vernador civil, atb ao fim do mez de setembro de cada 
anno . 

8 4 . O  A parte do producto ds derrama destinada il es- 
t a s ,despe~as ,~o  cujo destino se conaignarh expressamente 
no orçamento da junta de parochia, seri, logo depois de 
cobrada, entregue pelo thefioureiro d'ests corporaplo ao 
conselho administrativo, sob pena de desobediencia quali- 
ficada e de execuç%o nos  sou^ bens pela respeotiva impor- 
tancia. 

Art. 247.6 Poder& o conselho administrativo oollectar 
para as despezaa da fabrica da igreja parochia1 ou suas 
dependentes, as irmandades e oonfrarias n'ellas respectiva- 
mente erectas, na proporpão dos seus rendimentos e sem 
prejuizo das sira~ despezas obrigatorias, preoedendo au- 
diepcia d'squellas corporaçi3eii e auctori~lapgo do governa 
dor civil. 

Art. 248." SIio deapezas obrigatoriae do conselho admi- 
n&rati\ro da fabrica parochial : 

1 . O  As do culto, paramentos, vasos sagrados, alfaias e 
guiaamentos ; 

2 . 0  As da construcp[io, reparação e conse~*va~ão da 
igreja prochial e suas dependentes; 
3.0 As da repara980 da residenoia parochid, a que o 

parocho n%o for obrigado como usufructuaria ; 
4.0 As dos encaxgos a que estiverem sujeitoe os bens 

e da sua dministraçSto ; 
5.0 Aa da compra dos livros necessarios para o registo 

parochial e da remessa dos respectivo8 exemplares para 
o escrivgo da camara e~clesiastica ila diooeee ; ngo sendo, 
prhrn, obrigado o conselho a emolumentos pelos termos 
de abertura e encerramento, nem pelas rubricas doa mes- 
mos livros; 

6.0 As do venoimento do sacristLo ou servo da igreja, 
ou das suas dependentes; 

7.0 As do seu expediente: 

8." A? do pagamento das dividas eaigi~eis; 
9." A8 do8 litjgio~ em que for parte e fabrion d~ igreja 

parochial ou das auas dependentes; 
10.O As da preetaçiio de contaa; 
11.' Quaesquer outras que por lei estejam ou forem 

postes tt cargo do con~elho. 
Art. 249.' Os soccorros e subsidias obtidos para o des- 

ernpenlio das funcç3ea da commisslo de beneficenoia, em 
nenhum caso poderão ser applicados a outro fim. 

Art. 250." Em tudo o que respeita aos nrgamentos e 
contabilidade do conselho administrativo da fabrica da igreja 
parocbial se observar8 na parte applicavd o &sposto parri 
as juntas de parochia. 

rrItruLo v1 
Eleições dos corpos administrativos 

CAPXTULO I 
Dispo~ipóes gsrae8 e aatos preparatorios 

Art. 251.O As juntas geraes, camaras munioipaea e jun- 
tas de parochia a50 eleitas directamente pelos oidad8os, 
cuja capaoidade eleitoral esteja para esse effeito verificada' 
no respectivo recenaeamentopolitico, feito segundo a legis- 
laçLo eleitoral. 

Art. 232.O As eleip8es ordinarias das juntas geraee, ca- 
maras munioipaes e juntas de parochia s h  feitas no me% 
de novembro do ultimo triennio do exercicio ou do qua- 
driennio quanto 4 camara municipal de Lisboa, sendo as 
districtaes e municipaes no primeiro domingo o as paro- 
ghiaes no ultimo. 

Art. 253.O Quando tenha de proceder-se 5 eleiqlo de 
algum dos merrmos corpos administrativos, por motivo de 
.dissolu$io, annexaçiio, annullapão ou falta de eleiçgo, e 
quando nos dois primeiros caBos o dia para ella se effectuar 
niio tenha sido designado no decreto de dismlução, ser8 
pelo governador civil fixado um domingo para a nova dei- 
$0 :0e realisar dentro dos pras08 de~ignados n'este aodigo, 
competindo ao mesmo niagi~tradn, nori outros doi8 caraori, 
fixar um doiningo dentro de trinta dias, a contar da data 
da reeoluq%o da annullagEo ou da que rnmdou repetir o 
aoto eIeitora1. 

Art. 22.' As eileipões fazem-se por aasemblbas de elei- 
tores, havendo lima s6 assemblba nas elsipõea parochiaes, 
ainda no caso de freguezias annexadas, e as  precisa^ as- 
riembl8as nas eleições districtaes e municipaes, conforme 
o determinado na legislaçao eleitoral. 

Art. 255."~ assembl8as eleitorasa sgo convocadas por 
edital do governador civil, affixado nos logares do estylo 
em todas as freguezias do circulo, publicado em algum dos 
periodicos do concelho, n'elle comprehendidos, havendo.os, 
oito dias, pelo menos, antee do fixado para a eleiçgo, e lido 
pelos parochoa por occartiPio das missw conventiiaes que 
se celebrarem at8 o dia da eleigão. 

8 unico. No edital convocatorio deved dedarar-se: 
1 .O O dia da eleiçEto e a hora que come(;a ; 
2 . O  As assembtbaa que slo convocadas, freguczias de 

que se comp8em e logares das reuniães; 
3 . O  Os cargos ara que se fez a eleição, numero de vo- 

gaes que têem e aer oleitos e periodo por que t6em de 
servir, 

i 
Art. 256."ublicado o edita1 do governador civil, o ad- 

ministrador do conceIho convocarh immediatamente a oom- 
missão do reconaearhento eleitoi'al pare que esta f q a  ex- 
trahir, em duplicado, copias authenticas do recenseamento 
doa eleitores das respectivas afssernbl&as, e organisar tres 
cadernos por assemblba, tambem authenticados pela com- 
missEio, para n'ellee se lavrarem as acta0 das eleições, rernet- 
tendo tudo aos individuos que tâem de presidir tis assem- 
blhm, pelo menoe, quarenta e oito horas antes da designada 
para a reuniio das meamas assembibas, 



p udco. Para as actas das eleições parochiaes e para 
as dos cirouloa de uma 86 assemblda bastar4 enviar dois 
cadernos.'. 

Art. 257.' 0 s  actos ttleitoraea effectuam-se pela fdrma 
detkminada ne 1egislaçLo eleitoral para as eloições de de- 
putados, ealvo quanto diversamente e~tiver  disposto n'este 
codigo, 

Art. 2 6 8 . O  Nas e1eii;ões paroohiaes a mesa da asaambl8a 
ser8 composta, alem do presidente, de 11m escrutinador, 
um secretario e seus revesdores fa~endo o secretario a 
deecarga dos eleitoras que forem votando n'um dos c a  
dernos para ~ S E ~ O  destinadoa; e a auctoridade administra- 
tiva ser8 representada pelo regedor de parochia. 

Art. 259.' Se em alguma aaeemblds eleitoral, at8 duas 
horas depois da fixada ara a eleiçEto, nieo comparecerem 
eleitores em numero su ciente ara comporem a mesa, o 
presidente lavrar$ ou mandar4 P P avrar auto em que se da- 
clare e ~ t a  falta, e que ser8 por elle assignado, pelo paro- 
cho e pela auotoridade administrativa. 

9 unioo. O auto de que trata este artigo ser8 logo en- 
viado no ' presidente da assembl6a de apuramento do cir- 
culo ou ao governador civil, se a asaemblha for a unica do 
circulo. 

Art. 260.O Quando no mesmo dia se proceder a elei- 
g T j o ~  para aargos diversos, estar50 sobre mesa da as- 
t3emb16a. tantas urnas quantas forem as diversas classes 
d'esíres onrgos, tendo cada uma das urnas um distica, por 
fdrma a todosi visivel, que indique a sleigi2o. a que Q deisti- 
nada. 

1 . O  Nas eleipBes de que trata este artigo os eleitores 
t6em obAgapLo de apresentar listas para as diversas ur- 
nas, sem o que n8o sedo admittidos a votar. 

g 2." N'estas olaiçõos as listas devem aonter, aob pena 
de nullidade, na parte interna e no alto d'eiln, a designa- 
pPo do cargo ou cargos para que se vota., . 

3 . O  SEO nullas as listas encontradas em urna diversa 
d'aquella, a que eram destinadas. 

Art. 261 .O A votaçlo faz-se por escrutiaio secreto, de- 
vendo IIB listas conter em ~eparado,~e  com a oompetente 
de~ign;na$Ho, ori nomes dos ~idad8os esaolhidoe para vo- 
gaes efl'ectivos e os dos aecolhidos para vogaes substitu- 
tos. 

- 

$ 1." As lista1 a que faltar eeste requisito sedo annul- 
ladas. 

9 2.O ,Nlio siEo nuUas aii listas que contiverem nomes de 
mais ou de 'menos; mas n80 serieo contados 08 nomes a 
mais doe designados n'eate artigo. 

Art. 262." Nas eleições simultaneas para cargos diver- 
sos, a leitura das listas o a contagem dos votos comepa- 
rPo poloe cargoe dil circurnscripç&o superior. 

Art. 263.' A nenhum nome escripto nas listna em de- 
vida forma deisarlo de contar-se orr votos, sem uttençib 
h elegibilidade ou inegibilidade dos votados, nem de causas 
de axtlfus%o que a ra'speito d'elles possam constar. 

Art. 284.' Do rosultitdo dn eleiçto se lavrar8 s o b  em 
um dos cadernos, para eese fimrernettido,~ pela commissão 
do recenseamento, e tirar-se-h80 copinri authenticas nos 
outros dois cedernoa. 

eleitoral ser80 enviados, dentro de vinte e quatro horan, 
'ao admini~trador do concelho, para este oe remetter, den- 
t ro  de igual praso, ao governador civil ; a copia da acta e 
um doa cadernos dos eleitores eergo enviadas h camara 
municipsl para ficarem ali archivados, salvo sendo preci- 
sos para a a reciaçgo da validade do procesao eleitoral, 
quando o tri i una1 administrativo, de sua iniciativa ou a 
reqnet*imento dos interessados, ordenar a suo juncqlo ao 
mesmo processo. 

I CAPITULO 11 

I Apuramento 

Art. 265." O apuramento dos votos nas elsigires dos 
corpos administrativos faz-se pela fdrmii determinada na 
Iegislaçb eleitoral. 

Art. ,266.O Nas eleiçgen parochiaes, e nas dos circulas 
de uma s6 assemblha, a mesa da aasemblka primaria faz 
o apuramento definitivo, e proclama como eleitos os indi- 
víduos que tiverem sido legalmente votados at6 o numero 
quo a assembKa foi chamada a, eleger, resolvendo as du-. 
Pidae suecitadaa &cerca da identidnde dos votados, e a 
cada um dos eleitos participa logo a sua eIeiqIlo. 

unico. No caso de igualdade de voto$ apurar-se-ha o 
mais valho, ~egundo a idade que constar dos aadernos do 
recenseamento, na falta de outro documento authentico. 

Art. 267.O Nas eleig8es para qU8 houver mais de uma 
itasemblha, o apuramerito effectuar-se&a em conformidade 
drts disposi+3es da legislaçlo eleitoral, sendo proclamndos 
os eloitos, oonforme o disposto no artigo antecedente. 

Art. 268.O Noe municipios de Lisboa e Porto as assem- 
blbaa de apuramento dos airculos em que se dividem para 
as eleigães municipaea, reunemae nos paçoe do concelho 
e serão presididas por oidadbs designados pela, mesma 
fdrma, por que se fizer a nomeaçto dos presidentes das 
assemblhas primarias. 

8 unico. Ao administrador do bairro da situapb do8 mes- 
m& pqos  compete exercer perante a asssrnbl8a de apusa- 
mento do circulo em que estão situados os papos rnunici- 
paeB, as funcp8es que n'esse ncb inourabem ia auctoridade 
adminis&ri.ativa, fazendo-se ritpresentar nas &efiembl8as. de 
apuramento dos outros circuios por delegados da sua es- 
oolha, um dos qiiaeíl ser& o ,wu substituto, e para eate 
effeito lhe seriio remettidos, de todas as assernbl8as pri- 
mariaa, as'respectivos cadernos de eleitores e copias das 
aotas, devdndo entregar aos seus delegados nas assembl8as 
de apuramento ori papeis oonoernenbes 4s opcrasõe8 d'es- 
tas i1s~embl6asr 

Art. 269.O A acta do apuramento ser8 enviada dentro 
de vinte e quatro horas ao governador civil com as aotas 
originaas, cadernori e mais pttpeis que tivorem servido ii 
el'eic;Xo nas asriemb16as primarias. 

§ unico. As copia* das actas serXo archivadas na ca- 
mnra municipal e na administração do concelho, salvo 
sendo precisas para a apreciaçiio dk validade do processo 
eIeitora1, quando O tribunal que a julgar, de sua iniciativa 
ou a requerimento dos interessados, ordenar a sua juncpão 
an nrnCeRS0. 

I -- $ f .O As rictas originaes serfio entregues. aos escratina- Art. 270.O O administrador do concelho dnrit immedia- 
dores para estes as approsentarsm na aesembl8a de apura- tnmenta conta ao governador civil do resultado das alei-. 
mente.- 

§ 2."Uma das copias, um dos cadernos doe eleitoree e 
inais papeis rolativos B eleipno, seriio remettidos, dentro 
de vinte e quatro horas, por um proprio ou pelo correio, 
segundo as distancias, ao presidente da commiss'&o do re- 
censeamento do concelho. 

9 3.' A outra copia da acta o o~outro oaderno dos %lei- 
toreg ser30 pela mesma fhrma e no mesmo praso xemetti- 
dos ao adpiniritrador do concelho ro~pectivo, segundo os 
casos previstos no paragra ho antecedente. 

9 4.' Nas eleig8ei-1 paroc R iaes e nas dos circulos de uma 
ar6 eissernblba, as autas originaes e maia papeis do procemo 

çam, dedarando : 
1 . O  Os nomes dos eleitos o o numero de votos obtidorr 

por cada um ; 
. 2,' Se os eleitores est8o ou n8o recenseados como ele- 

giveis, ou comprehendidos em alguma das cniisas de ex- 
clus&o previiitas nos artigos 8.", Y.", 10.O e 1 1 . O 1  podendo 
juntar documento authentico que, na fdrma do 9 1 ,O do 
artigo 1 5 . O ,  siippra a falta de nota ds elegibilidade no ro- 
cenhamento elGttoral. 

- 

Art. 27t.O NW se proclamar2io os apurados, nem se 
considerar& feita a eleição, quando se verifique no apura- 
mento qiie o numero de vohntes em todo o oiroulo eleito. 
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foi inferior ao dobro do numero dos vopes de que 
ievem ser aornpostas as mesas de todas as assembldas 
pirnariaa. 

9 1 . O  Do resultado dlesta verificqão se lavrar8 acta, 
gue se enviar& dentro de vinte e quatro horas ao gover- 
nador civil, tendo os demais papeis o destino designado no 
artigo 269.O 

9 2 . O  Se o numero dos vogaes effectivos, votados e apu- 
rados, n8o constituir a maioria dos ue O circulo deve ele- 
ger, prooeder-se-hs a nova eleipfio e todoa os vogaes ef- 
fectivos e siibstitutos. 

1 
CAPITULO 111 

8 2 . O  O governador oivil participlcni aos oarpos adminis- 
trativos em exemioio os nomes dos vogaes definitivamente 
oleitos. 

Art. 27K0 Ao juiz de direito oompete julgar, prece- 
dendo 'respoíita do ministerio publico, no praso de vinte e 
quatro horas, n3o sendo este o redammte, as quesitões 
relativas a todos os actos eleitoraes e constituigão das oeir 
maras miinioipaes e juntas de parochia. 

Art. 277.O As actm eleitoraes, processadas oom as for- 
malidades exigidae por lei, fwem prova Bcerca doa faotos 
que directamente se referem ao aoto eleitoral, riendo 66- 
mente admissivel a prova documental eni contraria ou 
alem do oonteiido d'eilas. 

§ unico. podem juntas-se documentos ath a abertura de 

Art. 272.O Qualquer eleitor p6de reclamar contra a il- 
legalidade  da^ operaç8es eleitoraea e illegiumidade doi 
eleitos p m  a oor~Orapl(Oi em elei$b tiver de 
votar. 

Art. 273.O Estas reclamações podem ser feitas verbal- 
mente ou por escrípto, no proprio aoto da eIeigo e no do 
apuramento, ou depois d'elle e a6 por escripto tat6 o sab- 
bado seguinte. a 1.0 Quando as roolamapões forem verbaes s e r b  inse- 
ridas actas forem diatdas pelos 
quando forom feitas por ericripto se fari d'ellas simples 
rnençk nas aotas, e as rec~arnspaes originaes com todos 
08 documentos que Ihes digam respeito ser80 juntail ao 
processo, depois de tudo r u b r i d o  me8n e por tres 
dos que o pedirem, reoibo aos interes- 
sados que o exijam. 

g 2.0 das aanemblbas, perante uem se reala- 

do objecto das reolainaç8es. 
9 mar, iniarmarfia oas actas O que ae lhes O orecer ácerca 

g 3 . O  Se n b  informarem, ser80 julgadas as reclama- 
çaes independentemente de informação. 

Art. 274.') As redamapõe~i posteriores ao apuramento 
ser&, feitss por osmiph, assignadas pelos raclamantes com 
a~ assignaturas reoonhecidas, e entregues at8 o sabbado 
seguinte ao do apuramento ao governador civil, que as 
enviará ao administrador do concelho, para quo este, nos 
dois dias seeintce Aquelle em que as receber, convoque 
0~ vogaes da respeotiva mesa a virem exainlnal-srr na ad- 

do concelho e apresentarem até o dia seguinte 
a~ informagões que tiverem por convenientes. 

§ unico. Dentro em vinte e quatro horari, depois de ex- 
pirar aquelle praso, remetteríi o administrador do conte- 
lho ao governador civil as reçlamqBee, com os informes 
que tiver! recebido ou sem elles, para serem imrnerliata 
mente apresentadas ao competente juiz de direito com o 
processo eleitoral. 

Art. 275." O civil, i medida que for rece- 
bendo os processos eleitoraes, mandar8 examinar as actas 
e as respectivas informrtçõefs dos administradores dos con- 
celhos, e enviar& ao competente juis de direito logo que 
finde o praso daa roclamaç8os nos tormos doe artigos 273.O 
e 2 7 4 . O :  

1.0 Os prooessos a reíipeito dos quaes houver reclama- 
Ç ~ O  ; 2.0 0 8  processos relativos a eleipkes ngo realisadas em 
aonsequencig das faltas previstas nos artigos 259.O e 271.0 
ou nas quaee  do se tenha oonstit~~ido a assmblba. da apu- 
ramento ; 

3 . O  Otr processos pelos qU8e8, segundo as informagaes 
dos administradores dos concelhos ou outras oficialmente 
recebidas, tiverem sido eleitos individuos absoIutameate 
inelegiveie, ou cornprehendidos em alguma das causari de 
exo]usão de que tratam 08 artigos S.O, c).', 10.' e 11.' 

g 1 . O  Todos os outros procesrjos eleitoraes serão vistos 
secretario geral remettendo-se ao competente delega- 

do aquelles, em que enoontre offensa de Lai, que po~isa 
influir nn msultadn geral da vota~ãor 

oonclusão para julgamento. 
alsq0 jdgidas nulhs ae eleiFlei em 

se haja preterido fomnlidades legaos, cuja 
inobsersancú pensa influir no roeu tado ger$ da vob- 
pxo* 

f 
Art. 279.O Annullada a eleipiio, o acto eleitoral repete- 

iie em todas, as assembl8as que constituem a círcumscripção 
eleitoral de que se tratar. 

Art. 280." N8o se tendo oonstituido a assembl8a de apu- 
ramento, o tribunal de01ara.l eleitos os oidadZos que de- 
viam ser proclamados, excepto havendo irreguIaridde que 

a O1ei~xO* 
Ast. 281.q0ii de falta da elsiçlo o j u i ~  a man- 

dar& repetir, se a falta foi motivada por inobservancia da 
"Igum ~reoeito legal; ou que deve procder-se 1 
nomeação para os respectivos cargos em supprimento da 
elei@o, qmndo se haja r e a l i d o  por falta de campa- 

8 1 . O  Na fdta de eleiçlo compete ao governador civil a 
nomeaçb para os corpos districtaee, B, junta de dis- 
trioto a nornear;go para os muni~ipaes e á emara  mu&i- 
pai nomeagao Para 0s parochhes. 

# 2.' Não h&~er& nomeaçgo por sqpriinento eem que 
88 tenha feito segunda convocaçgo dos eleitores. 

8 3.' A nomea@o em supprimento ser& commnnicah 
aos interessadoa e publicada por edihes; podendo o mi- 
nisterio publi~o ou qualquer eleitor da respectiva oircum- 
scripçu mdamar contra dentro de dez; d ia ,  quando 
haja infracçb dos artigos 8.O, 9.' OU 10.O, sendo a reda- 
mação julgada nos termos dos artigos 282.O e 276.O 

ArE. 282.' As realmações relativas aos aotos eleitora08 
ser80 resolvid~, sem maia termos que os prescriptoa n'este 
codigo, dentro do Praso de vinte d iu?  a contar da rece- 
p ~ x o  dos processo8 no tribunal. 

a unioo* A falta de reflolupR0 flobre as redamqões, den- 
tro d7este praao, B considerada, sdmente para os effeitos do 
recurso, como bdef@l'imento. 

Art. 283.' O recurso oontra a resolu~ão proferida ou 
contra a falta d'ella, de ais de interpo8to no praso e com B as fmwdidaile~ ordena as n'eete codigo, serti imediata- 
mente enyiado ao supremo tribunal administrativo, cujo 
presidente ordenarh a di~tribuiçb no dia em que der en- 
trada na secretaria, oxide as partes poder~eo exminal-o 
dentro de quarenta e oito horas, e juntar documentos. 
Findo este praso, irh logo O proGesso com .Pista ao minis- 
terio publho para responder dentro de cinco dias. 

8 1.' Vokando o processo oom a respoata do ministerio 
publico, o relator o examinarh at6 b segunda aessgo 80- 

@te, em que f a d  0 rel&t0~0 do processo, sendo na 
mesma seírsgo julgado em conferenoia por tres votos con- 
f0m9f3. 

8,' A decislo do supremo tribunal administr8tivo ser& 
tomada em accordão devidamente enunoiado e fundamen- 
tado, que terh força exeoativa independentemente de ho- 
mologação, e dentro de oito dias ser& communioada por 
copia aiithentioa oom os nomes dos eleitoa ao respectivo 
governador aivil, e publioada sw folha officiai. 

1 'i' 
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CAPITULO TV i 

Esaasas 

Art. 284.' O cidadlo eleito, ou nomeado em riupprlmento 
da eleigxo, para qualquer cargo administrativo, e que te- 
nha motivo legal de e8cusa, de que queira 
dever& redamal-rt perante o oompetanke juiz do direito 
dentro de oito diasJ ;contar da data da particip8980 0% 
cial da sua Jeição. 

8 1.' A ~ ~ s a  ser8 pedida em requerimento datado e 
absignado, e com a assigoatura reconheuih, e enhegue 
com a part ici~a~go da eleiçgo ou da nomW&? ibndo-~e 
recibo da entrega, se o reclamante o pedir. 

9 2.0 Do in~ef@dmeuto cabe reoursO Para O 

tribunal administrativo. 
9 3.O A concessEo da escusa iierá logo communicada ao 

governador civil do respectivo districto. 

TITULO VII 
Magistrados e empregados administrativos 

CAPITUIIC) I 
Qorernndor oivil e empregados da seoretaria 

do governo o i i l l  

SEC@O I 

Governador óivil 

Art. 285." O governador civil B o euperior magistrado 
administrativo do districto e immedia.to representante do 
governo, oompetindo-lhe o direito de regular todo o eer- 
viço abinistrabivo na area da sua circumscrippho terri- 
torirtl B prover &B necearsidades do desmo servipo em todos 
o0 assumptos de administragão publica, que por lei ou re- 
gulaniento nLo forem exceptuados das mas attribuições. 

9 1 . O  O ordenado doa governadore~ civis 8 de 1;6008000 
rQis nos districtoe de Lisboa, Porto e Funchal; 1:400#000 
rBis nos districtos de Coimbra, Braga e Vizeu, e 1:2008000 
reis em todo8 OS outro8 districto~. 

8 2.O O governador civil Q nomeado por decreto e im- 
medi~tmente  subordinado ao minietro do reino, mas, como 
representante do governo, pdde ser enaarregado de inspec- 
cionar e fisoalisar qualquer serviço publico dependente do 
poder exeautivo, seja qual for o hinisterio do que esse 
servigo dependa, correspondendo-se, portanto, directa- 
mente com todoa os ministros, e cumprindo as ordens e 
instrucp8es que d'elles reoeber. 

Art. 286." governador civil ter& um substituto nomea- 
,do por decreto expedido pelo . miini~lterio do reino, e, na 
falta ou impedimento rrimulhneo d'elles, sorti substituido 
pio secretario geral do governo civil do di~tricto. 

8 unico. No caso do governador civil e ~ t a r  ausente da 
sbde do districto, onde Q a eua reaidenoia offrcial, nas 
dentro do meamo distrioto, poder& delegar as sues attri- 
buipGe@, ou parte d'ellas, no secretario geral, ainda que 
tenha substituto. 

Art;. 287.O O governador civil e seu substituto devem 
prestar juramento, por s i  ou por procuraç&o, antee da 
posse do cargo, no ministerio do reino. 

Art. 288.O O governador aivil e aeu substituto podem 
Bar suspensos pelo ministro do reino e $80 exonerados por 
decreto. 

Art. 289.O O governador civil deve informar minucio9a 
e diligentemente o ministro reepeotivo sobte puaeaquer 
a s s ~ p t o s  de interesse publico ou de interesse particular 
que tenham oorn eIle correliapEo, propondo as pruvideuciss 
que julgar mais adeqnadas. 

Art. 290.O Oompet. ao governador civil: 
Trrt~smi$$jr &$ leis, regslameatoa e ordem4 superio- 

1900 

ree áa auctorihdtta subiilternss, dando-lhes as instrucpõe~3 
cofivenientes para a sua execuç80 ; 

2.0 Exercer inspecção geral e superior sobre a execu- 
çgo de todas as leis e rergídamentos de administragllo pu- 
blicÍa. 

s . ~ ' J ) ~ ~  ordenri aos magistrados e empregadoe seus su- 
bordiaadoe 4cerca dos servipos que cabem nas euas attri- 
b,iFões; 

4.0 Superinteiidsr em todos os admidatrativos 
dependentes do ministerio do reino; 

5 . 0  Snperintender nos servipos e e~tabeleciment~s de 
inBtru,gau y u b b ,  nos temau das leia reapeckivaa ; 

6.0 Vigiar o exercicio das auctoridades eccle*ia8ticas, 
dando conta ao governo dos abusos que notar; 

7.0 Exercer, a respeito dos bens e rendimentos da fa- 
zenda publica, as fuacpões que lhe incumbem as leis e re- 
gulamentos fiscaes ; 

8.O Superintender am todos os magistrados administrati- 
vos, corpos e empregados administrativos do diatrioto e 
'em todos os servipoai da sua oompetenoia, podendo proce- 
der ou mandar proaeder a inqueritos e syndicanciae aos 
mesmos servigos, dar balanpo aos retrpectivos cofres, veri- 
ficar a sua escripturagb e providenciar no que for das 
suas attribuiçõoe ; 

9 . O  Mandar proceder i a  eleiçi5es dos corpos admini~tra- 
tivos ou de quaesquer corporaçties administrativas nos dias 
B pra6os legaes ; 

10.O Nomear para todo8 os empregos administrativos, 
para que a lei lhe de competencia, ou que nFlo tsnht~m por 
lei modo especial de nomeapão ; 

11.' Suspender do exeroicio e venoimentoa e demittir 
os empregados de sua nomeagi30 e, salvo disposiçEo aspe- 
cial, ~uspender de exercicio e vencimentos, dando conta 
em segyida ao governo, os magistrados e funccionariofi ad- 
ministrativos de nomeqlo d'este. 

12.O Dar ou mandar dar posse a todos os magistradae 
e funccionarios administra.tivoe que esta0 debaixo da sua 
administracjlo; 

13.O Tomar ou mandar tomar peloe sem delegados, ju- 
ramento aos funccionarios publicas, quando a lei nEto de- 
fira esta competencia a outra auctoridade ; 
14." Conoeder licenças aos empregados seus eubordí- 

nados; 
15.' Mandar processar as folhas dos vencimentos dos 

empregados do governo civil noa termos dos respectivos 
regulamentos; 

i 6 . O  Verihar que o numero e venoimentoa dos empre- 
gados do governo civil, daa eamaras municipaes, das ad- 
ministraçõds dnri concelhoe e bGrros, das   unta^ de paro- 
clJa e regadorias iito excedam os designa d os nos quudroe 
legae~, e promover pelos meios competenten a exoneraçEo 
doa que excedam os mesmos quadros ; 

17.O Remetter ao tribunal de contas ou h commiss%o 
districtd, segundo as suas competencias, as contas de ge- 
rencia dos corpos administrativos, dos conselhos da8 fabri- 
cas e das corporapões ou institutos de piedade ou benefi- 
cencia, dentro do praso de trinta dias desde que as tiver 
recebido, acompanhando-as das obsorvag8es que julgar 
convenientes ; 

1 8 . O  Levantar conflictoa de jurisdicçêio e competepcia 
entre as auctoridadea administrativas a judioiues, nos ter- 
mos das leis o regulamentos raeipectivos ; 

1 9 . O  Representar o districto e a commissIpo disti~ictal, 
excepto em juizo, o que aompete ao respectivo agente do 
ministerio publioo ; 

20.O Exercer quaesquer outras attribuiçõee que por leis 
especriaes lhe forem ou estejam commettidas. 

Art. 291.O Como auctoridade policial, compete ao go. 
vernador civil: 

1.O Dar, execiitar e fazer executar todas as providen- 
ciaci necessarias para manter a ordem e tranquillidade pu- 
bliaa, proteger as pestroas e a propriedade em todo o dis- 



trioto, B fmer reprimir os actos aontrarios 9, moid e $ de- 
oencia publica, auxiliando-se para este fim da força que 
tiver 9, sua disposiçb, e podendo requisitar o auxilio da 
força militar, que lhe nEeo poder8 ser recusado ,pelos res- 
pectivo~, comandantes ; 

2 . O  Tomar providencias sobre preg8e8, cartazes e an- 
nunoios em logares publicos, aobre exposipfao ou affixação 
de cartazes, annunoios, letreiros, diatiaos, figuras? qua- 
dros, eatampas, imagens ou sobre quaesquer publicações 
que porisam provocar manifestações contrarias h ordem 
publica ou seajam offensivae da moral, do decoro e honra 
dos funccionarios e dos particulares ou de quaesquer cor- 
poraç3es ; 

3." Tomar providenciae e prohibir quaesquer especta- 
culos publicos em que haja offensas Sts instituiçfles do es- 
tado ou seus representantes e agentes, e ao systema mo- 
narchico representativo, ás iiag8eti estrarigeiras, seus che- 
fes e representantes; provocap&o ao crime; caricaturas 
ou imitagões pessoaes; referenoias pessaaes a quaesquer 
funccionarios publioos ou a particulares ; offenrias 9. moral 

18.' Promover a euatentaglo dos presos e melhoramento 
das oadeias ; 4 

19.O Dirigir superiormente, nos termoe dae leis e regli- 
lamentos, os corpos de policia civil, exercendo a seu res- 
peito as attribuig6es que lhe são oommettidae pelos meemos 
diplomas, e dispondo do eou auxilio para manter a ordem 
e tranguillidade publica ou para qualquer serviço policial 
da sua competencia ; 

20." Superintender o serviço de sanidade maritima a 
terrestre nos termos das leis e regulamentos; 

21.O Executar e fazer executar todas as leis u regula- 
mentos de policia e estabelecer as providencias que tiver 
por acertadas para o livro exercicio das funcções das au- 
ctoridades e repariiç8es publioas; 

22.' Fazer regulamentos obrigatorios em todo o dietri- 
cto, com approvaçiio do governo, sobre os aasumptos de 
que Irata este artigo, não havendo regulamentos geraes de 
adminiritra~%o publica ; 

23.O Exercer quaeriquer outras attribuiç3es policiaes que 
as leis, regulamentos ou instrucções do governo lhe in- 

" 
mente conti ao governo; e ,  com r&urao para o governo, 
ordenar a dernoliçb ou beneficiapão de habita~tieii ou con- 
strucpões que technicamente se tenha reconhecido impor- 
tarem por qualquer fdrma perigo para a eaude publica; 

1 T . O  Fisoalisar as casm de mude, hospitaea, asylos e 
heapioios ; 

publica ; eape~taculoe de suggestto ou bypnotismo, e bem 
assim quando nBo estejam pagos os re~pectivos direitos ao 
auctor ou traductor da obra que se represente; 

4 . O  Exercer a respeito das reuniões publicas as attribui- 
986s que lhe sEto conforidas  ela lei; 

5 . O  Exercer a fiscatisação necessaria sobre os estran- 
geiros residentes no seu distrioto e conceder passaportes 
a naeionaes ou estrangeiros, nos termos doe respectivos 
regulamentos ; 

6 . O  Conceder licenças para theatros e espectaculoe pu- 
blicos, na capital do distrioto, impondo todas as oondiçiSes 
nocessarias para segurança dos espect~dores e artista8 ; 

7 .O Tomar providencias sobre loterissi e rifas auotoriga- 
das, casas publicas de jogo, hospedarias, estalagens, bote- 
quins e similhantes ; 

8." Tomar providencias sobre musicos ambulantes e 
philarmonicas, fogueiras, fogos de artifioio e toques de 
sino, ouvindo sobre este ultimo objecto o prelado dioce- 
ri ano ; 

9 . O  Tomar providenoias Acerca dos estabelecimentos ou 
agennias ande se inculcam qtiaesquer serviços; 

10.' Tomar providencias hceroa de leilaes em logares 
publicos, correkores de hoteis, hospedarias ou estabeleci- 
mentes similhanteã, oreadas de servir o moços de fretes; 

1 l . O  Tomar providencias policiaes para obstar 9. emi- 
gragão clandestina ; 

1 2 . O  Tomar providenciae polioiaes sobre mendigos, va- 
dioa o vagabundos ; 

13.O Tomar providenciae sobre a policia das mulheres 
prostitutas ; 
14." Conceder licenças para casas de emprestimos ao- 

bre penhores, comprehendendo as estabelecidas por ao-' 
ciedades anonymas ou que d'estas sejam succursaes, fi- 
cando umas e outras sujeitas itfiscalisaqão policial, exaepto, 
pordrn, as estabeIecidas por bancos, monte pios, montes de 

* 
iedade, sociedades de socoorros miitiios, e outros esta- 

feiecimento, cujo8 estatutoa 880 approvado~ pelo governo; 
15.O Conceder licengas para estabelecimentos insalubres, 

incoinmodos e perigosoe, e determinar a sua cessação, nos 
ossos pres~riptos nos regulamentos ; 

1 6 . O  Dirigir os diversos servipos de hygiene e salubri- 
dade publica de conformidade com as leie, regulamentos 
a ordene do governo ; adoptar, em caso necessario, as 
providencias adequadas para precavcr o districta, ou d- 
guma das suas povoaç8ee, de epidemia, enfermidades con- 
tagiosas e queesquer focos de infecção, dando imrnediata- 

$ unico. Os estatutos de que trata o TI." 6." n8o podem 
ser approvados pelo governador oivil da sbde da corporrir 
ç&o na parte em que Eie refiram ao funccionamento de fi- 
iiaes n'outros districtoa, o que compete aos r@speotirosgo- 
vernadorea oivis; e n'elles se poder8 errhbelecer qhe seja 
indireob a elaipto da gerenoia, 

cumbam. 
- 

Art. 292.' Tambem compete ao governador civiI: 
1 . O  Resolver, como recurso para o governo, as duvidas 

que, sobre administraç!40 da fabrica da igreja e suas de- 
pondoritee, se sascitarem entro os perochos o ae irmanda- 
des e confrarias fabriqueiras; 

2.O Approvar a eecolha de terrenos para os semiterios 
municipaes e parochihes ; e ordenar ao administrador do con- 
aelho, quando as camaras ou juntas de parochia se recusem 
a escolher terrenos para cemihrios ou os escolham contra o 
parecer dos facultativos e sub-delegado de saude, que elle 
proceda, segundo O voto dos mesmos peritos, 6 designaçto 
de terrenos qiio tenham a# condiçõea legaes ; e, se as tive- 
rem, approvar a e~colha feita e determinar & corporaçh 
respectiva que faça levantar a competente planta e proceda 
ao projecto e orgameuto das obras, aubmetteiido-as em se- 
guida, por intermedio do administrador do concelho, h ap- 
provaçZo competente; 

3.' Remetter com informação ao ministerio do reino, 
nos prasos respectivamente estabelecidos, as copias das de- 
libexações doa corpos administrativo8 que dependam daap- 
provapLo do governo, e enviar tambem noe devidos praaoci 
á commissb diatrictal as copias das daliberagõee cuja ap- 
provagsto a osta portenpe; 
4." Con~ultar o tribunal administrativo em todos os aa- 

sumptos de interesse publico em que julgar conveniente 
ouvir o  eu parecer," no8 que este oodigo ou w leis espe- 
ciaee expressamente designarem ; 

5.' Approvar, modificar ou rejeitar qUaBB~U6r delibe- 
rações que, segundo este c~digo ou as leis e regulamentos 
espeoiaes, carepam da sua approvaglo para se tomarem 
ekeulitorias e dar ao ministerio publico as convenientes 
instrucçEes para promover a revogagito de todas as deli- 
berapõee doa corpos administrativos, que, sendo executo- 
rias, estejam inoursas em algumas das nullihdes previs- 
tas no artigo 32.O; 

6.' bpprovar os estatotowiiaa assaciap&s e inatitutos de 
recreio, inatrucçLo publica, educq&d, priitecç8o As passotia 
ou animaes, ou beneficencia, hóspitaes, asylos ou 
bospicios, bem como os seus regulamehtbs organicoa e dos 
estabelecimentos que administrem, enviando oopia authen- 
tios ao ministerio do reino ; 

7.O Regular, com approvação do governo, s fundaglo e 
administração de estabeIecimentos de instruoçllo, beneficen- 
cia ou outros de utilidade publica, quando sobre o aesurn- 
pto ngo hajam providenciado 08 seus instituidoras. 



Art. 293.O Tambem compete ao governador civil a in- 
specçb superior das irmandades, confrariae, corporayões 
ou in~titutos de piedade OU benefioencia, que por lei nlo 
estejam immediatamente siibordinados ao governo, e, no 
exercioi~ d'essas funcçaeri, pertence-lhe: 

1.0 Regular, por meio de instrucgões, R sua escriptura- 
e contabilidade ; 

2.O Approvar os seua orçamentos e auctorisar os actos 
da sua administragito que possam influir nos mesmos orga- 
mentog com exceppão do levantamento de einprestimos, 
acquisiçBo dos bens immobiliarios, alienaçb d'esses bens e 
de quaesquer c~pitnes, applicação ds despezas correntes 
de capitttes distratados ou que oonstituam o seu fundo, e 
de heranças, doqões ou legados, se n b  forem deixados 
expreílaameate para as referidas despezas, o que tudo de- 
pende da auctorisação do governo, preoedendo deliberação 
das respectivas a s~emblbs  geraes; e bem assim oom ex- 
cepçgo da acceitação da heranças è legados, o que niío de- 
pende de licença ou &p rovaçb tutelar ; B 3 . O  Dissolver,, prece endo auctorisapb do governo, as 
mesas ou adrninistrq8es d'estns associapões ou inr~titutotr, 
nomeando livremente commiss8es que os administrem sd 
at6 á epocha da eleiçto ordinaria, quando não julgue con. 
veniente antecipal-a, e As quaes ficam competindo as mes. 
mas attribuições que 4s mesas disaalvidaa, excepto quanto 
$ admissk de irmãos, a qual tidinente lhes 6 pemittida, 
quando indispensavel para evitar que seja extincta a as. 
sociapb. Para a dissolugb serir Eiempre instaurado processo, 
em que ~ e r h  ouvida a mesa oii ahinistra@o, e s6 se ef- 
fectuarti quando se prova que está incursa em algum  do^ 
seguintes casos : 

o Que se desviou do fim'parra que foi matituida; 
b 1 Que ntio se habilitou com os seus orçamentos nos pra. 

30s e termos legaes, por eulpa sua; 
c) Que deixou de prestar contas das suas gerenoias, em 

conformidade da lei, sem motivo justificado ; 
d) Que deixou, depois de advertida, de tomar as deli- 

berqões indispensaveis ao desempenho doa seus deveres 
ou que faltou 9, obediencia legalmente devida 4s auotori- 
dade: publicas ; 

e) Que a sua gerenaia 8 nooiva aos interesses da oorpo- 
raplo, em vista do inquexito ou fiyndioancia a que se tenha 
procedido. 

4.O Ordenar a estas corporações, sempre que os seua 
estatutoa nffo estejam em harmonia com os regulamentoa 
e instrucçães geraes do governo, que organisem outros na 
respeotiva conformidade, e quando desobedeçnin, exth- 
guil-as, npplioando as seus bens na conformidade do n.O G.O,  

oir determinar as dispoaições regulamentares por que de- 
vem reger-se, precedendo, nJum e n'outro oaso, auctorisa- 
9x0 do governo ; 

5 . O  Obrigar as instituições de piedade, tanto as que jd 
existirem, como as que de novo se fundarem, a applicar, 
pelo menos, a decima parte da sua receita ordinaria a 
actos do benafioencirt no aoncelho ou a estabelecimentos de 
beneficencia do districto, OU a auxiliar o ensino primario 
da respectiva freguezia, sem prejuizo, porAm, das despe- 
zas obrigatorias do oorporaçlo ; 

6 . O  Extinguir as que, comquanto legalmente erectas, não 
tenham, pelo menos, o dobro do numero dos irmãos ou 
associados neces~arios para oonstituirem mesa, ou estejam 
por eilas abandonadas, presumindo-se como taes aquellas 
em que houver repetida falta de eleiçHo das suari mesas, 
intimando-as previamente para se constitwrem de oonfor- 
midade com os seus estatutos, e applicando, no caso de 
recusa, os seus bens e valores em benefi~io de algum es- 
hbeleaimento de benefioencia do ooncelho ou do respectivo 
conselho da fabrica parochial, mediante approvaçito do go- 
verno, bens e valores que não podem aer entregues tt ou- 
tra corporqFlo, ainda que se institua w m  a mesma deno- 
minação da extincb ; 

?,O Extinguir se iilegalmenta erscias, ou sem sstbtuks 

devidamente approvados, enoorporraido, com approv 80. 
do governo, os seus bens o valores no respectivo conse "F ho 
da fabrica parochia1 ou estabeIecimentos de benefioencia 
do ooncelho, quando, depois de intimadoe os gerentes, se 
não constituam l eghen te ,  bens e valores que não podem 
ser entregiiea outra corporrtçlo, ainda que se institua 
com a mesma denominaç$o da extincta; 

8 . O  Enviar ao ministerio publico as copias authenticlls 
das deliberafleii que envolvam oflensa de lei ou de regu- 
lamento de administrwiio publica, ou dos seus compromis- 
sos e estatutos, a fim de reclamar a.sua annullagio, quando 
versarem sobre assumptos que alio dependam de approva- 
gão tutelar ; 

9 . O  Deferir ao conhecimento do oornpetente juiz de di- 
reito oe processos, que avocari, de eleipões de corporaç8es 
de piedade ou beneficencia, quando, no praso de trinta diaa 
dasda as eleiç8oa, lhe seja apxosentildn rcclamaplo por 
parte de algum irm8o ou associado, ou Ibe seja dada com- 
municação de irregularidade, que fundamente redamnpso 
do ministerio publico, ouvindo previamente a mesa eleito- 
ral e observando-se no julgamento d'estes processos e re- 
o.sos ori prasos e termos do jnlgamento das eleiçaes doa 
corpos administrativos ; 

/ 10.O Dar ao respectivo agente do ministerio publico as 
convenientes instriicph~es para este promover, pelos meios 
judicise~ aompetentas, que se torne eflectiva a responsa- I bilidade solidaria dati mesas ou administrq8es,'por miitna- 
rem quaeapuer quantias .Rem as necessai-iasgartintias, e 
sem que asJ respectivas escripturas sejam levadas ao re- 
gisto das hypothecas, preoedendo trempre o registo provi- 
sorio, e bem assim por concederem perdão de capitaes ou 
seuri juros ; 

11." Participar ao respectivo agente do ministerio pu- 
blico quaesquer faltas, abusos ou omiss5es por que sejam 
resgonsaveis oe agentes d'estas cosporaç8os, o que dêem 
motivo 6 j  imposipüo de penas, segundo o disposto na parto 
penal d'eate oodigo, para que elle promova os devidos 
procedimentom ; 

12.O Verificar que na organisaçtio dos orçamentos, sem 
OB quaes nenhuma despeza pbde effectuar-se, e que regu- 
lam a gerenoia dari corporaçí!es durante o reapeotivo anno 
economico, se observem a0 dieposipges preceituadas pelo 
governo nos regulamentos que expedir para este effeito, 
e, na falta d'elles, as applicaveis aos orçamentos do8 oor- 
pos adminiatrativos. 

13.O Verificar e promover que, quanto 4 crntabilidade 
il'estaa corporar ;~e~ se oumpiam 6s regulamentoe espe- 
ciaes, expoâidos pelo governo, e, na falta d'eates, as d i ~ -  
posições. applicaveis 8 contabilidade dos corpos administra- 
tivos, etciepto quanto ao pexiodo de gerenoia, o qual ser8 
de 1 de julho de cada anno a 30 de junho do anno se- 
$uinte. 

8 unico. São consideradas coilparações. administrativas, 
nos termos e para os effeiitoa d'este codigo, todas as cor- 
porações, associapões e institutos de piedade e beneficen- 
cias, sujeitas t i  inspecç8o do governador civil, conforme o 
dis osto n'este artigo. 

in. 294: Naa di~posiq6ea do rrugo 293." nEo se oom- 
prebendem os monh pios- ou outras &sociag6es exclusiva- 
mente d6 soccorros mutuos, nem as caixas economicas, as 
quaes todavia ficam sujeitas 9, vigiiancia e inspeoçiio do 
governador civil, que poder8 mandrtr proceder a balanço 
noe seus oofres, verifiaard a sua ~escripturap&o e contabi- 
lidade, e dar$ conta ao governo, pelo ministerio compe- 
tente, dos abuso8 que notar, cumprindo-lhe tambem fisca- 
lisar que as esmolas, danativos e subscripç8es, promovidos 
por quaesquer particulares ou commiss8es para fins de 
piedade, benefioencia ou utilidade publioa, tenham a de- 
vida applicaç80, e tornar para este effeito as providencias 
neceseariaa em harmonia com o disposto no artigo ante- 
rior. 

Art. 296,O O govemrrdor nivil vl~itarh, quando for naA 
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cessario, O districto ou parte d'elle, dar& conta ao gover- 
no, pelos respectivos ministerios, doe melhoramentos de 
que precise, proveri 4e  necessidade^ publicae quanto cou. 
ber nas suas attribuiçih, e promover$ a fundação de in- 
stituip8es de beneiliúencia e hstrucçb e quaesquer obras 
de reconhecido interesse publico. 

Art. 2 9 6 . 9 a  execução das leis, dos decretos e das 
providencias de seguranpa geral p6de o governador civil 
proceder directa e peesoalmente QU por intermedio dos 
seus delegados e agentes. 

Art. 297." Nas materias meramente administrativas 

tas ou impedimentos, pelo continuo que o governador civil 
desimar. e os continuos por ofüciaes da diligencias das ad- 

Art. 303." governador oivil, sem prejiiizo do disposto 
na lei a favor dos o5ciaes inferiores do exercito e outros, 
nomeia, precedendo conouao documental, segundo O re- 
gulamento respectivo, e com reourso para o governo, 06 

amanuense8 da secretaria, e, independentemente de con- 
curso, o orteiro, continuas e correios onde os houver. 

Art. 3 8 4.O O secretario geral e demais empregados do 
governo civil prestam juramento perante o governador oi- 
vil do districto. 

Art. 305." O secretario geral pdde ser transferido pelo 
governo de um para outro districto, e bem assim os OU- 

p6de o goveraador civit reformar em qualquer tempo aa 
suas decisaes, mas nas materias contenciosas ou declara- 
torias de direitos s6 podem ser revogadas as suae resolu- 
ções por meio dos competentes recursos. 

I.@ Todas as resolnç8es do governador civil podem 
ser, em qualquer tempo, emendadas ou revogadas pelo 
governo, salvo havendo prejuizo de direitos adquiridos. 

9 2." Das resoluções tomadas pelo governador civil cabe 
recurso, nos termos e prasos legaes, para o supremo tri- 
bunal administrativo nos casos de incompetancia, excesso 
de poder, violagâo da lei ou offensa de direitos. 

S E C Ç ? ~  11 

Art. 298.O Em cada governo civil b;t um secretario g- min&tra~ões  do^ concelhÔri ou bairros ou pr'aFas do corpo 
ral, nomeado por decreto, precedendo coneurso documen- licia c i d  tambem designadas pelo mesmo magie- 
tal e provas escriptas, nos termos dos reepectivos regula- 

iros empregadoi da secretaria, mas estes para logares 
identieos ou com iguaes ordenados, 

Art. 306.O Nas faltas ou impedimentos do secretario ge- 
ral, se o governo nEto providenoiar de outra fdrma, farti as 
suas vezes o chefe de ~epartiçzo ou official que o gover- 
nador civil designar. 

Art. 307 .Vas  faltas ou impedimentos dos chefes de re- 
partiçieo ou officiaes, fariio as mas vezes os empregados 
da classe immediatamente inferior que o governador civil 
designar, mas n80 haveri nomeações interinas para serem 
snbstituidoti quaesquer outros empregados nas mas faltas 
ou impedimentos. 

Art. 308.O Os porteiros se40  substituidoe, nas suas fal- 

mentotr. 
9 unico. Para o logar de secretario geral dos governos 

civis dos districtos de Lisboa e Porto aorh nomeado o se- 

CAPITULO I1 
Administrador do oonoeiho ou bafao e emareaailos 

cretario geral de outro governo civil, que no cargo tenha 
quatro annos de exeroicio, pelo menos. 

Art. 299.O São candidatos aos logares de secretario ge- 
ra[ OS bachareis formados em direito, sendo motivos de 
preferencia os serviçoa restadoe em cargos administrati- 
vos e a superioridade % habilita$3es litterarias e scien- 
tifioas. 

Art. 300.O Compete ao secretario geral: 
1.' Dirigir, sob as ordens do governador civil, ft se- 

@rido as instrucç8es que este estabelecer para o serviço 
da secretaria do governo civil, o expediente e trabalhos 
da mesma secretaria, e preparar os processos para serem 
submettidoe si resoluç&o do referido magistrado e da com- 
missELo districtal ; 

2.' Authenticar todo8 os documentos e assignar todas 
as oertid8es expedidas pela secretaria do governo civil, e 
bem assim subscrever qiiaesquer termos officiaes ; 

3." Conservar, sob B U ~  responsabilidade, o archivo do 
governo civil ; 

4.' Corresponder-se, em nome e de ordem do gover- 
nador aivil, com qusesquer magistrados, funccionarios ou 
corpora$íes administrativas do districto; 
5." Exercer as funcçães do ministerio publico junta da 

oommissb districtal ; 
6." Exercer junto do governador.oivi1 as funcg7jes do 

ministerio publico em todos os actos em que por lei ~ e j a  
exigido o comparecimento do delegado do procurador re- 
gra ; 

7." Substituir o govarnador civil, nos termos do arti- 
go 286.O e seu 5 unico. 

8." Exercer quaesquer attribuiçaes ou commissaies que 
lhe sejam impostas por -lei, regulamentos de administra- 
<iSio publica ou ordens do governo. 

Art, 301." Ae secretarias doe governos civis teem os 
demais empregados que constam dos q d r o s  fixados pelo 
governo, com os seus actuaes ordenados. 

Art. 302." Os empregado8 das seoretarias dos governos 
civis, salvo o disposto no artigo seguiuto, sto nomeados 
pelo governo, em concurso documental, nos termos do 
respebtivo reguimento, 

" - 
da admiai~tragm 

S E G ~ ~ O  I 

Administrador do oonoelho ou baixro 

Art. 309.' Em cada concelho haver& um administrador 
de concelho, e em cada bairro de Lisboa e Porto um ad- 
ministrador de bairro, delegado e representante do governo 
e do governador civil na sua reapeotiva circiimscripçb 
administrativa, e imrnediatamente subordinado a este ma- 
gistrado, competindo-lhe prover ás necessidades do ser- 
vi90 administrativo ein todos os nssumptos da sua compe- 
tencia, que ntro estejam espacialmente commathdos e 
outras auctoridades ou funocionarios, desempenhar aa at- 
tribuiq'bes que lhe8 pão conferidas por este oodiw e por 
quaesquer leis ou regulamentos de administração publica, 
e cumprir as ordens B imtrucçties emanadas do governa- 
dor oivil. 

Art. 310.". Os administradores de ooncelho ou bairro 
S ~ O  nomeados por decreto do governo sobre proposta do 
governador civil. 

Art. 311.6 Os administradores dos concelhos de 1.9r- 
dem devem ser bachareis formados em direito ou indivi- 
duos habilitados com algum curso de instrucçh superior, 
especial ou secundaria. 

Art. 312.O Os administradoree de concelho ou bairro 
perceber20 os ordenados que lhes forem votados nos or- 
çamentos municipaea, e os emolumentos que lhes compe- 
tirem segundo a re~peckiva tabells, não podendo, porhm, 
os ordenados aer inferiores a 40081000 rbis nos ooncelhos 
de 1." ordem e a 300@00 rdis nos de Zea ordem, 

Apt. 313.O Os administradores de concelho ou bairro 
t$em substitutos nomeados pela mesma f6rma que 08 effe- 
ctivos. 

8 1," Nas faltas e impedimentos simultaneos do admi- 
nistrador de concelho ou bairro e do seu substihto, e em- 
quanto o governador civil n%o nomear quem sirva interi- 
namonto, farei as Riias vezes o da camra mu- 
nicipal. 

9 2." O presidenta da camarrt, eincpanto subatitae o 



administrador do ooncelho oir bairro, d o  exerce ae func- 
çbes de vereador. 

Art. 814.0 Os administradores de aomelho ou bairro e 
os seus substitutos prestam juramento, por si ou por pro- 
curagão, nas mllos do governador oivil. 

Art. 315.O Os administradores de concelho ou bairro e 
os seus substitutos podem ser silspensos pelo governador 
civil atb trinta dias em cada anno, maa abmente o gomrno 
pbde suspendel-os por maior prsm, transferil-os 0 demit- 
til-os, segundo aa conveniencias do serviço publioo. 

Art. 316." A acção directa do admini~trador do conoe- 
lho, oomo magistrado administrativo e chefe da adminis- 
tritplo activa do conceIho, exerce-se: 

1.O Por informaçh, inspecção s execupão de diversos 
serviços de intereaae publioo; 

2 . O  Como auatoridade policial do coneeIho. 
Art. 317.O No desempenho das attribuipões, que lhe 

confere o n.' 1." do artigo 316.*, aompete ao administra- 
dor do concelho : 
1.' Informar com iateira diligencia e mlnuciosidade O 

governedor_civil sobre todoa 08 assumptoa de interesse pu- 
blico e de interesse particular a este correlativos, pro  
pondo as provídanciari que julgar convenientes; 

Executar e fazer e*ecutar na circumscri~~>F80 
administrativa as leis e regulamentos administrativos; 

3 . O  Executar e fazer executar a8 ordens e resoluçBes 
superiores, e bem assim as deliberugões da oamara muni- 
cipal, legalmente tomadas, parte que 

4a0 vi@ar pele execu$'o Os sarviWa admidi" 
trativo~, de oonformidade oom as leis e regnlamentos res- 
peativoa ; 
5.' Providenoiar, nos limites das Ruas attriboipúes, com 

rss~eito serriso' oonfisdos pelia leis e regu1amentos 
sua vigilanaia e auotoridade, representando ao governador 
civil quando seja necesssrio tomar providenoias que exce- 
drtm a sua compotencia; 

6.' Delegar, sob sua rer~oneabilidade, nos seus @ubalm 
ternos, algumas das suas attribuiçiYes, quando as neoessi- 
dados do servigo o exigirem ; 

7.O Superintender em todos os fonccionarios administra- 
tivoe, corpos administrativos e corporaç8es on institutos de 
pi9dade ou benefi~e'cia, i's~ec'ionando como executam 
se leis e regulamentas administrativos, examinando o as- 
tado dos seus archivos, da -escripturaçBo e dos respectivos 
cofres, vigiando a sua administraçlio, e verifioando se oe 
livms e aooumen~os devidamente sellados, do que 

informagb o governdor monao as providencias 
que for m necessarias ; 
3.0 Asai8tir sempre sessões da rnUnioipd, 

promover os melhoramentos que dependam d'ella e o cum- 
primento de todm ae auaer obriga@es, dar conta da sua 
roousa negligenoia ao governador civil, e bem assim 
envirtr+Ihe uma copia dae deliberagõeb qiie envolvam nul- 
lidade ou  forem contrarias aos interesses publicas; 

9.O Promover que as juntaa de parochie 0 conselhoe 
administrativos das fabricas parochiaes realisem oei melho- 
ramentos que dependam d'ellas, e participar ao governa- 
dor civiI os seus rzctos que sejam offmaivos dae leis ou 
ragulamentos administrativos ou dos interesses piiblioos, 
enviando-lhe uma copia da~i respectivas deliberap8es; 

10.O Promciver que as corporações ou institutos de pie- 
dade ou beneficencia effeatuem os melhoramentos dos es- 
tabeleoimentos que administram, e dar conta tio governa- 
dor civil dos actos por ellas praticados que offendam ae 
lei~i, os regulamentos administrativos, os seus estatutos, 
compromissos ou interesae~, enviando-lhe uma copia das 
respectivas deliberaç8eri ; 

11.O Remetter ao governador civil, com. informag9to cir- 
cum~itanciada, copias das deliberações dos corpos adminis- 
trativo~ e dae corporapõea e instituto8 de piedade ou bem- 
ficencia que, para serem executorias, careçam de approvaggo 
superior; e bem assim, de~kro,do praao legal de q u b e  

dias contados desde que aa tiver recebido as contaa de to- 
das eetae corporaçVes e dos corpos administrativos; 

12.O Dar conta ao governador civiI, para os effeitos de 
serem annulladas, das nomeaçõeri de empregados dos cor- 
pos administrativos e dos estabeleoimentos, institutos e 
corporaçí3es de piedade ou beneficencia, que não tenham 
sido feitas em oonformidade do respectivo regulamento; 

13.O Surperintendei*, nos termoB das lei8 especiaes, 88 

secolaa e estabelecimentoíi pablicoe ou particulares, de in- 
strucglo e educagao; 

14.O Fiacalisar o modo como d o  aumpridos os regula- 
mentos hoerca d o ~  expoatos e creanças desvalidae e aban- 
donadas, executando tambem diligentemente as obrigaçgeri 
que Ihe s b  impostas; 

15.O Prestar aoei corpos administrativos ou seu6 presi- 
dentes, e a todas as auctoridades e corpora~Tles publicas, 
o auxilio de que precisem para o desempenho de suas 
funcçires; 

16.' Exercer, com re~peito 4 fazenda publica, as attri- 
buipões que lhe aommettem as leifl  e regulamentos enpe- 
ciaea; 

17.0 A ~ R ~  e registar oa teabmentoa oonfomidade 
do codigo civil ; 

18.0 Reaeber escugas dos testamenteim, nos temos 
do oodigo civil 

19.0 T~~~~ oonta do cumprimento dos pios ou 
destinados a ap lioaçaes pias ou de ntiudade publiui, nos 
t e m 8  h Iegis !' aç8o especial, compstiodo esb attRbuiç& 
em Lisboa ao do primeim bairro, e no Porto , a, bairm a que pertencer annta da mise~cordia 
de mesma cidade; 

20.0 participar uirporai,s ndministrritisai no praso 
de quinie dias, OOntddOB do doa testamentos, os 
legados com que oontemPIB~as. 

N ~ ~ ~ ~ ~ ,  com ereepiEo do secretsRi, as emprega- 
dori da admini~~tragEio do concelho ; 

22.0 Nomoar para todos 0s outros empregos do conte- 
lho parochia, para cujo pmvimimento m leis ,ha d6em 
competenaia, e, nos  termo^ d'sste codigo, suspender 0 de- 
mittir as reapeotivo.aa 

23.0 T~~~~ juramento empregadm publims do oon- 
oelho, quuido a lei nao deaigns aootosdade 
pam deferir e heer-lhe dar respeotivos em- 
pl't3gOB ; 
24.' Conceder licença at6 trinta dias em cada m o  aos 

empregados seus subordinados, n&o havendo prejuizo para 
o serviço; d 

25.' Exercer quaesquer outros actos ou attribnig8es que  
as ou r%ulamentoa lhe incumbam. 

Art. 318.' No exercicio das attribuiGi;ea qne lhe con- 
fere O n.' 2 . O  do artigo 316.', oompste ao adminiritrado do 
~oncelho: 

1." Dirigir a polioia do concelho, dando todas as pro- 
videnoias neoeesarias para que se cumpram aR leis e re- 
gulamentos de oIicia gera3, diatriotal e municipal, e para 
a manutençLo ti) a ordem e tranquillidade publica, podendo 
para esse fim requisitar o aulrilio d i  força publica, quando 
asja neoessario ; 

2." A policia sobre os estrangeiros que residam ou tran- 
aitem no concelho; 

3 . O  A olicia sobre mendigos, vadios, vagabundos e mil- 
riicos am ! ulantea; 

4.O A policia rdativa As casas publictlei de jogo, hospe- 
darias, estalagens, botequins e similhanteêi; 

6 . O  A polioia relativa ao uso e porte de armas brancas 
ou de fogo ; 

6.O A policia sobre pregaes, cartazes e annnncios em 
Jogares ublicoa, e   obre os demaie factorr prohibidos pelo 
nao 2 . O  i! o artigo 291.O; 

?.O h policia do8 theatroa e eapectacuIos publicoa, cohi- 
biido orr factoe prohibidocr pelo n.O 8.0 do b i g o  291.O; 
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8.O A policia s o b ~ e  as reuniaes publicas, nos termos 
das leia e regulamentos especiaeg ; 

9 . O  A policia sanitaria, em confoimia&e dos reapecki~os 
regulamentoe ; 
10." A policia para manter a bola ordem nos templos e 

solemnidades religiosas ; 
11.' A policia das festas e divertimentos publicas; 
12.O A poIicia para impedir a divagagb de pessoas 

alienadas, faaendo-as reaolher em alaum eatabelecirnento 
apropriado, ou entregar As pes~oas 4u"e davam tomar cohta 
d'ellas ; 

13.O.A policia para impedir ri. divagagEeo de animaes 
malfazejos, providenciando para que sejam extinctos; 

14.O A policia relativa Ls mulheres prostitutas ; 
15.O A policia para impedir e reprimir quaesquer actas 

contrarios 9. ordem e á moral e deoencia publica; 
1 6 . O  Tomar as  providencia^ necessarias para proteger 

a liberdade, propriedade e aeguranpe dos habitantes do 
concelho : 

I 

17.O Providenciar para protecçta e ajguranga das pes- 
soas e cousas nos casos de incendio, inundaçfio, naufra- 
@O, calamidade publica e sirnilhantes, promovendo a pres- 
t a $ $ ~  e distribuiçb de socoorros ; ' 

18.' A vigilancia, pela riegurança das cadeias o austen- 
tagão doe presos ; 

19.' A fi~calisaç80 dos pesos e  medida^; 
2 0 . O  A concess80 de bilhete8 de residencia a estrangei- 

ros, noa termos dos respectivos regulamentos; 
21.O A concessão de licenças para theatros e especta- 

culos pubIicoe, fdra da capital do diatrioto, impondo todas 
as condiqões necessarias para segurança  do^ espectadores 
e artistas ; 

22.O A ~oncess%n de Iiceaças, ifdra da capital do distri- 
cto, para £&brioar, vender, importar ou usar arma8 bran- 
cas ou de fogo, licengas que, sendo para uso e porte de 
armas, sgo validrs em todo o reino durante o tempo da 
concessão ; 

2 3 . O  A concemão de Iicenpaa aos estabelecimentos insa- 
lubres, incommodos e peiigoeos, e determinar a sua cee- 
sa@o, nos termos dos respectivos regulamentos ; 

24.' A ooncessLo de licenyas policiass que niio competir, 
por dispo~ilipão legal, a outra auctoridade ou corporapto; 

26.O Auxiliar os empregados fiscaear, de justiça e muni- 
oipaes, e bem assim os arrematantes do imposto do estado 
ou do municipio, quando requisitarem o seu auxilio ; 

26.O Levantar autos de investigapão de todos os crimes 
nblicos, inqrririndo te~temunhas s colligindo quaesquer 

aocamentos ou provae que ponmm esclarecer os tribanses, 
e remettendo os autos com informações ao ministerio pu- 
blico ; 

27.' Participar ao ministerio publico as aoniravenp8ee 
de regulamentoa e postara8 para que promova a. applica- 
$40 das pena8 dovidas ; 

28." Proceder 8 captura de criminosos quando possam 
ser presos sem culpa formada, e nos outros casos quando 
O miniaterio publico lhe entregar os competenteB manda- 
dos, pondo oe presos desde logo 9. disposiç$o do respeotivo 
juiz : , - - 7  

29.O Dar buscas e proceder a apprehensaes e mais di- 
ligencias neceisarias para a, investigag'ieo dos factos crirni- 
noeos, guardando fomalidadea iguaes QB prescriptas pare 
ari auctorihdes jiidiciaes ; 
30." Exercer quaesquer out ra  attribuip8es polioiaea que 

as leis e regulamentos lhe incumbam. 
Art 319,' Noe aonoelhos dae capitaes de diatrioto a con- 

cesslo de bilhetes de residencia, de licenças para theatros 
a espectaoulos publioori, para fabrico, importa~Lo, venda 
ou uso de armas bramas ou de fogo, .para casas de jogoj 
hospedanas, estalagens, botequins e sirnilhantes, pertence 
ao governador civil, 

Art. 320.0 Nos concelhos onde haja corpos de policia 
civil, 08 administradores dos bairros ,e  os dos conoelhos, 

qiiando não forem tambem oommissarios de olicis, exer- 
oem cumulativamente com eahs ou com os c 1 efes das re- 
partiç8es polioiaes as attribuiggea de policia mencionadas 
n'eske cadigo, preferindo, porhm, os ohefes daa repartições 
polioiaes ou os commitisariorr, quando ooncorram simulta- 
neamente. 

Art. 321.O Tido o que fica disposto a respeito dos ad- 
ministrador~~ de concelho Q applicavel aos administradores 
doa bairros de Lisboa e Porto, salvo quaesquer disposi- 
p8ea eapeciaes. 

Art. R22.O O administrador do concelho tem um secre- 
tario por elle proposto e nomeado pelo governador civil, 
precedendo concurso dúoumental. 

Art, 323.O O secretario da adminiatrapâo do concelho s6 
p6do ser demittido, com previa audiencia sua, por des- 
leixo, erro de officio ou mau procedimento, e 8 competente 
para o demittir o governador civil. 

$ 1 . O  Da derni~sgo cabe recurso para O governo, inter- 
posto de conformidade com o respectivo regulamento. 

8 2.O O secretario da adrninistraçno p6de ser tranafe- 
rido pelo governador civil para outro concelho do mesmo 
districto por conveniencia do serviço. 

Art. 324.O O secretario da administraplo 4 ~ubstituido 
naB suas faltas ou impedimentos temporarios pelo empre- 
gado da rneÉima adminishnçto, que o administrador do con- 
calho nomear, ou por pessoa estranhe, nOo havendo em- 
pregado da secretaria habilitado para o exeroicio das res- 
pectivatir hncç8es. 

Axt. 325.O Seto attribuip8es do secretario da r d d s t r a -  
9fEo do concelho: 

1.O Dirigi5 sob as ordena e instrucções do adminiriitra- 
dor, o expediente e trabalhos da secretaria; 

2 . O  Authenticar todori os documentos, slssignar todas as 
oertidGe~ expedidas pela seorataria; 

3.O Conservar ~ o b  ma resporisabilidade, na cafia da ad- 
minstraph, o arohivo da secretaria; 

4.O Preparar o expediente e as inf~rmaçges neceaaarias 
para as resolugões do administrador; 

5 . O  Lavrar e subscrever todos OB autoe e termos officiaes 
da administraçflo do concelho ; 

6 . O  Exeroer quaeBqiier comnziss8es que lhe sejam im- 
postas por lei, replamento ou ordena supmiores. 

Art. 326.O Os ordenados doe secretarios dag adminis- 
tragges dos  bairro^* de Lisboa e Porto @to hadoa  nos 
actiiaes, e os das administrap8es doe restantes concelhos em 
400fi000 rbis nos de ordem, em 270d000 r8is noa de 
2.* oraem e de popiilaçlo superior a 1b:OOO habitantes e 
em 200d000 reis nos outroõ concelhos. 

Art. 327.O Nas admini~tregões dos concelhos haverdama- 
nuenaes para a execuç2Eo e prompto expediente do servipo, 
e o seu numero nlo exceder8 a quatro nos concelhos de 
1." ordem, a trea nos de Zea ordem, que tenham mais de 
16:000 babitantea, e a dois nos restantes, o as seus orde- 
nados nBo serão re~peotivamente superiores a 18051000 e 
e 140fi000 r6is. 

9 i~nico. Nos concelhos, onde haja actualmente maior 
numero de amanuensee, serti este reduzido ao limite cor- 
respondente, e, onde o o m e r o  formenor, n8o ppoderd este, 
sem auctoxjsapto do governo, ser devado nem ainda at6 
o numero acima fixado. 

Art. 328.O Na8 admini~trapties dos oonoelhos haverA 
igualmente officiaes de diligencias para o servipo da ad- 
ministragb, e o seu numero neto ~oderL exceder, aern 
auctorisa~Bo do gnerno, a tres nos concelhos de 1.' OF- 

dem, a doie nos concelhos de 2.a ordem, qne tenhammais 
de 15:000 habitantes, e a nos restantes, e os respe- 
ctivos ordenados n80 ser80 superiores a 100B000 e 8030W000 
réia. 
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Art. 329.O Oe ordenados dos empregados, de que traia 
esta ~iecgb, mr#o pe00 q0h respeotiva ornara mudei- 
pd, como deepem obrigatoría. 

Art. 330.O Os amanuenses e officiaes de diligenoia sEeo 
nomeados pelo administrador do ooncelho, em cyjss m h e  
tanto ellea como a 8ecretario pre~hrn juramento, e podem 
ecr traneferidos pelo governador civil para outro concelho 
do mesmo districto. 

Art. 331.O O secretario, amanuenses e officiaes de ai- 
gsncias podem rrer suspensos, att5 trinta dias em cade anno, 
pelo administrador do concelho, e,, por praso superior, 
com auctorisação do governador civd, a qual, para a de- 
missBo dos mesmos empregados, 8 sempre indispensavel. 

Art. 332." 0 8  officiaea de diligencias seto oompetentes 
pare, accusar as trmsgrsss6es das posturas e xeg&me~- 
toa poiioiaes, mas não são obrigadoa a pre aro nem podem 
ser condemnados em custas ou selioa, ain a que a queixa 
seja julgada improcedente. 

a 
Art. 333.O Tudo a que fica diriposto a respeito dos em- 

pregados das administrações dos concelhos B applicavel 
aos das adminiakações dos bairros de Lisboa e Porto, 
salvas as disposiqões especiaes do decreto de 13 de desem- 
bro de 1892. 

CAPITULO 111 . I 
Regedor de paroohiu e risas empregados I 

Art. 334." Em cada parocbia ou paroohias annexadas 
adminietrativamente ha um regedor nomeado pelo gover- 
nador civil, sobre proposta do aáminietrador do oonoeIho, 
de quem 6 imediato representante em todoe os assum- 
ptoa das suas attribuipBaa, e noa que não estiverem espe- 
cialmente commettidori s outras auctoridadea o11 fanccio- 
naxios. 

Arf. 335.O S6 dde ser regedor de parochia o indivi- 
duo que tiver n'e 1 a rasidencia B souber Isr, escrever e 
contar. 

Art. 336.O O cargo de regedor de paroohia 8 obriga- 
torio, porbm, o nomeado nieo pdde ser compeliido a rier- 
vir por mais do um amo; sdmonte dcpois do um anno 
de intervsllo podei.$ ser obrigado s acoeitar nova nomen- 
ÇBO. 

Art. 337." O regedor de parochia não venoa ordenado, 
maB tem os emolumentos que pelas leis Ihe competirem, 
e, emquanta exercer o eeu emprego, B isento do servipo 
do jury, de aboletamentos em tempo de paz e do imposto 
de trabalho estabelecido n'este codigo. 

Art. 338.O As funopõee de regedor de paroohia slo in- 
oompativeis com quaesquer outras funcções publioas, ex- 
cepto com as de juiz de paz. 

Art. 359.O O regedor de paro.chia tem substituto no- 
meado pelo governador civil, noe meemos termoa do effe- 
ctivo. 

Art. 340.O O regedor de parochia e seu eubstituto po- 
dem ser suspenaos pelo administrador do concelho, mas 
s6 pelo governador civil podem ser demittidos. 

Art. 341.O O regedor de parochia e rieu substitutopre~~ 
tam juramento, por si oii por prociirspão, nati mtos do 
administrador do concelho. 

Axt. 342.O Incumbe ao regedor de paroohia: 
1 .O Dar narte ao administrador do conoelho das faltas 

e irregulari'dades que a junte de parochiic ou o ooneelho 
administrativo da fabrica parochia1 commetter . 

2,a Dar parte ao administrador do concelho das faltas 
ou irregularidades que lhe conste haver na adminiatrag80 
das irmandades, confrarias e estabelecimentos de benefi- 
cenaia ou piedads ; 

3 .O  Dar parte circumstanciade ao administrador do con- 
odho dos factos criminoaoa de que tiver notioia, e dm 
provas que possam obter-se para descobrir os crimino~os; 
4." Vigiar a exetsuçteo das providencias poiiciaes relati- 

vas aos oemiterioci da parochia, e exceroer as funoções de 

policia sanitaria que lhe forem oommettidm nas leie e re- 
guitrmentos ; 

5.O Prover h desobstrucç&o da% ruas e caminhos paro- 
chiaes ; 

6 . O  Abrir oe teatamentoa na conformidade das disposi- 
ções do codigo civil; 

7." E ~ e r c e r  as funcçiles de que for encarregado pelo 
dmhistrador do concelho, nos termos d'este codigo; 
8." Finalmente, exercer quaesquer outras attribuiçdes 

que as leis e regulamentos lhe incumbam. 
Art. 343.O As funcçõee de secretario do regedor sgo 

exercidari pelo secretario da junta de parochia; pordm, se 
este for vogal da mesma coxporação, serão exercidas por 
peBaiors nomeada pelo administrador do ooncdho, sobre pro- 
posta do regedor, 9. q d  a junta strbitrarh grati6cnçP;o não 
excedente a 12#000 rKis annusee. 

Art. 344.O O saoretario pxivati~o do regedor preat~ ju- 
ramento nas mELoe d'elle, e p6de ser suspenso por eete, 
mas sb pelo administrador do aoncelbo p6de ser demittido. 
O seorotario da regedoria, que acoumuls a s  funcçBes de 
sscrstario ds junta, s6 p6de ser suspenso pelo regedor, at8 
trinta diaii em cada anno, das funcçaiss que perante este 
exerce, e em tal oaeo a suspensão importar8 a perda de 
metade da gratificação em k o r  do secretario interina- 

1 mente nomeado pelo regedor. 
I Art. 345.O O regedor de parochia B coadjuvado no exer- 
cicio das suas funcçBe8 por cabos da olicizt. 

5 1." A nomeaggo dos caboe de po r icia 6 feita peIo ad- 
ministrador do concelho, sobre proposta do regedor de paro- 
chia. 

5 2.' Os cabaa de poliuia a6 podem asr nomeados: 
1 . O  De entre os soldadoe licenciados para a reserva, 

I que residam na fregueria, mae sem prejuieo do servigo mi- ' &ar a que sejam eventualmente chamados ; 
2 . O  De entre os mancebos residentes na frgnezia, re- 

censeados e sorteados para o serviao militar, que nfio te- 
nham sido necemwios para o preenchimento dos contin- 
genths, ou que, podendo ser nacesserios, ainda niio foram 
 chamado^; 

3 . O  Na fdta de individuos das duas claas~n'~rocedentes, 
de entre quaes uer outros da parochia, que sejam varties 
validos, de ida 1 e ngo excedente a cincoenta annos. 

9 3.' O serviço de cabo de policia B obrigatorio para 
i os individuos da I.= classe de que trata o paragrapho an- 
tecedente, durante o tempo por que permanecerem na 
meama classe; para os da 2.O clasrie, durante o praso da 
cimo annoíi, e para OS de 3.a classe durante um amo. 

4 . O  O serviço de cabo de policia pdde ser prestado 
por substituto oEerecido pelo proprio, ainda que tmbem 
seja cabo, e que tenha as condições exigidas a qualquer 
das classes designadas no n." 2 . O  

8 S.* Os cabos de policia nElo podem Ber obrigados a 
restar serviço f6ra da freguezia, excepto para captura 

:e criminosos ou conduog!io de presos. No Rmeiro unso 
B& podem ser obdgaiio~ a ir atb os l imik~  1 o respectivo 
conoelho; e no segundo at6 9. s8da da freguezia mais pro- 
xima do concelho confinante. 

5 6 . O  O numerG de cabos de polioia para cada paroahia, 
e para cada secçb dloIIa, segundo as conveniencias do 
servipo, ser& iixado pelo governador citd, aobre proposta 
do administrador do conca1ho. 

1 7 . O  As nomeagões  do^ cabos de policia e6 podem ser , fe~tse no mez de jaueiro de cade anno, excepto para 
preenchimento de quaeaquer vacaturaa que ocoorrerem, 
nto fsendo por suspons80 ou demifiaLo. 

8.O Os cabos de poliaia BELO immedktamente subordi- 
nados ao regedoi- de parochia, s d'elle recebem instruo- 
gães para a execuçilo dos servieos que lhe forem inoum- 
bidos. 

8 9.O Os cabos de policia podem ser suepensos pelo re- 
gedar de parochitc, mas u6 pelo administrador podem ser 
demittidoe. 
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8 10.' Os oabos de policia prestam juramento perante 

o mesmo regedor. 

TITULO VIU 
Contencioso administrativo 

CAPITULO I 
Trlbuaaes de primeira Instanoia 

Art. 346.O As questTies contenciosas de admini8traçX.o 
publica, ,OEom excep~go d'aquellas; que por lei esteiam su- 
jeitas A jurisdicg80 de outros tribunaes ou auctoridades, 
aergo julgados em primeir. katancia, nos ateste 
codigo, pelos juises de direito das diversa8 comarcari a que 
Q ~ ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ,  segundo as regras geraes da oom~etenciaju- 
dicial. 

Art. 347.O As funcções do rninisterio publico nas ques- 
tões da competencia dos juizes de direito, a que se refere 
o artigo antaior, serito desempenhadas pelo8 re~pectivos 

do procurador O s  quaes considerados 
agentes do governo nos diversos assumptos do contencioso 
administrativo, e n'esta qualidade lhes cumpre solicitar, 
receber e executar instruc~ões sup'3rrore% a promover 
aom todo o zllo e escrupulo, lia parte que lhes competir, 
a inteira observancia das leis e mais diplomas adminitrtra- 
tivos. 

Art. 348.' 0s  juizes de direito e 0s delegados do pro- 
ourador regio venaerEo nos prooesaios do contenoioao admi- 
nistrativo os emolumentos estabelecidos nas tabellas res- 
pectivas a estes prooessoe. . 

CAPITULO 11 
Curnpetenain e attrfkuig8as 

Art. 349." Ao juir; de direito compete julgar: 
1 .O Sobre recliumçBes contra ae deliberqões dos corpos 

administrativos, commirrsões districtaee e conselhos admi- 
nistrativos das fabricas parachiaes por algum dos motivos 
de nullidade enumerados no artigo 3Zq0, ou por offensa de 
direitos fundados nas leis e regulamentos de administraçfo 
publica ; 

2 . O  Sobre redamaçzes contra os actos dos administra- 
dores do ooncelho por incompetencia, excesso de poder, 
violapr9o de lei ou offensa de direitoe, sem prejuizo da com- 
petencia do governador civil para a emenda dos actos ar- 
guidos ; 
3.O Sobre reclamagões relativas As eleig8es dos oorpos 

adminirrtrativos, e tis nomeapaes dos vogaea dos conselhos 
rdministrativoa daa fabricas parochiaes escolhidos pelari 
juntas de parochia; 

4.' Sobre inelegibilidade absoluta dos eleitos ; sobre ex- 
clus8o das funcçaies dos corpos admini~ltrativos, perda dos 
logarea dos seus vogaes pelas causas de inoompatibilidade 
de~ignrtdail n'este codigo, e reclamltp8es sobre a legitimi- 
dade das faltas e impedimentos a que se refere o artigo 2 3 . O ;  

6.' Sobre verificação das faltas de eleigiio doe corpos 
administrativos e procedimento d'ellas consequente nos 
termo8 d'este codigo ; 

6.O Sobre esousas dos eleitos ou nomeados em auppri- 
mento de eleiggo para oa corpos administrativos ; 

7 . O  Sobre reclamrtç8es relativas 9; constituiçlto das assem- 
bldas eleitoraes para as eleições dos corpo0 administrati- 
vos ; 

8." Sobre reclamag8en relativas As elei98ee das irman- 
dades, confrarias e outras associaç~es de piedade ou bene- 
fiooncia, daa associações Iitterarias ou de instrucgEro e re- 
creio, 9; admissPio ou e~cIualo dos irmlos, associados ou 
socia~, e aos actos das reepectivas mesas oiz direcçaes, que 
envolvam ~o lação  de lei ou regulmento de administra- 
pão publica, dos wus compromisaos ou estatutos, ou of- 
fensa de direitoa j 

. fmho $1 

9.' As questães sobre servidães, distribuipão de aguas 
e uso de bens, pa~tos e fructos do logradouro commum dos 
habitantes dos concelhos ou das freguezias; 

10.O As questões que sobre o sentido das clausulas dos 
contratos se suscitarem entre a administração do districto, 
munioipio, fabriaa ou paroohia e os emprehendedores Ou 
arrematantes de rendari, obras ou fomcimentos; 
11." Ae reclamações em milteria de congruas, conforme 

as leis e reguIamantos respectivos; 
12.' As reclamaçõea sobre recrutamento do exercito OU 

armada ; 
l3.O As reclamaqG~a em materia de contrihiFbs directas 

do estado, conforme as leis especiaeil. 
14.0 As reclamaçaei nobre Isniam&to, repa*içb e 

branpa das contribuiFijea municiPaes e parodiaes; 
15.O Finalmente,  outra^ quaesquer qnestaes ou negocios 

de natureza contenciosa, que as leis especiaea lhe commet- 
terem ou commettiam aos consofios de distrioto. 

(i ,;,os N~~ 4 permittid,, roa jubas do contenoioso 
mimstrativo julgar, principal ou incidentemente, questões 
sobre titulo8 de pi.opriedade ou de posse, validade de con- 
tratos OU direitos civis d'elles emergentes ou outras quaes- 
quer relativas ao exercicio dos direitos civis, nem da 
veniencia ou inconreniencia das deliberaçhs dos corpos 

ou da8 eshpaes tutelares, 
360.0 delegado do proc iw~or  regio incumbe: 

1." Exercer nos processos do contencioso administrativo 
h c p i j e a ,  que em pral  competem aos agentes do mi- 
ni,gr;o e especialmente e s ~ d e c i d a s  nas leis , administrativos; 

2.O Exercer p e m e  o juiz de direito as funcções r' em materia de contribuiç8es directas do estado, eram es- 
empenhadas junto do conselho de districto pelo delegado 
do thesouro, sem prejuizo dos recursos ue a este tambem 1 compete interpor a favor da fazenda pu lica; 

3.O Reclamar perante o juiz de direito contra os actoi, 
e deliberqtFões dos corpos administrativos e conselhos admi- 
nistrativos das fabrioas pitrochiaes, que envolvam nullida- 
de, podendo assistir A0 riessaies da junta geral do districto; 

4.O Reclamar perante a jub de direito contra OS actos 
das administrapaiee darr irmandades e associaç8es ou h- 
stitutos de piedade ou benefioenoia, que envolvam offensa 
de lei ou regulamento de administrqão publica, ou dos seus 
compromissos e estatutos ; 

5.O %clamar perante o juiz de direito contra as nnlli- 
dades ou inobservancia dos preceitos legaes nas eleiçCfes 
dos COXPOB e corporagires administrativas, commnnicando 
ao governador civil' o resultado das reclamaç6eri e o nome 
dos eleitos; 

6.' Reolamar perante o juiz de direito M exclus8es das 
funcç8ee dos corpos administrativos e a declaração das 
vacaturas resultantes da perda dos Iogares ; 

7.O Roeponder, sob pena de nufidade, em todos 08 

processocc do contencioso administrativo, ainda que n80 
seja parte, e n'ellas romover o que for a bem do cum- a primenta das leis, po endo exigir, por intermedio do go- 
vernador civil, quaesquer documentos de que precise; 

8.O Recorrer para os tribunaes superiores dos julga- 
mentos que lho pareçam contrarios áa bis, ainda que n'elles 
n80 seja parte principal; 

9.O %correr para o juie de direito dos actos de quaes- 
quer corporaç8es administrativaa, cuja.jurisdicçlo se com- 
prehenda na area da comaroa, podendo assietir 4s ma3 
sessaes ; 

10.O Reclamar, quando lhe for ~uperiormente ordenado, 
contra as resoluções do governador civil e dos a (h5s t ra -  
dores de concelho ou bairro; 

i 1 . O  Promover a punip& de todaa as ineaoçaes on de- 
lictos, de que tiver notioia pelori proceseos do contencioso 
administrativo; 

12.O Dar aonka ao governador civil de todos os abusos , e irregularidades praticadas pdrtn aw+dsdes e reparti- 
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gões ahinistrativae, de que tiver noticia pelos prooefjfios 
pendenteri no tribunal ; 

13.O Promover o andamento doa processos do aonten- 
cioso administrativo pendentes em juizo, e exercer as domais 
attribuiç2ies que por lei lhe competirem. % 

fj unico. O mesmo funcoionario 6 obrigado a recorrer 
sempre das sentenças ou despacho8 com força de sentenpa, 
proferidas contra a fazenda nacional, ou contra o pedido 
do ministerio publico nos processos instauradoa a seu re- 
querimento em execup&o de instrucpões superiores. 

a todo o tempo a revogap8io das posturas ou  regulamento^ 
approvados pelos corpos administrativos, que sejam offen- 
sivos das leis e regulamento geraes da administração po- 
litica. 

Art. 357.O As sentenças que julgarem definitivamente, 
devem conter o objecto do litigio, os nomes e qualidades 
das partes, o extracto das suas allegaç3es e as rasatis de 
decidir, e depois de tramitarem em julgado, tem força 
executiva. 

Art. 358.O As reclamaçBes ou recursos sobre contribui- 
g8es directari do estado, predial, industrial, de renda de 

cutorio, ~ u s ~ e n d e r  essa ekecuçto, qüwdo a8 partes o re- 
queiram e a execuçSto poasa trazer dauno irreparaveI ou 
de difficil reparaçto. 

1 . O  Da decisSio d'este incide~lte p6de interpor-se re- 
curso dentro de quarenta e oito horas, que subir8 com os 
pruprioa autos ao supremo tribunal admini~txativo, onde 
aerA resolvido na primeira seesiio depois de distribuida, 
baixando logo o processo, para seguir os seus termori, ao 
tribunal inferior sem dependenoia de homologaçlo nem de 

CAPITULO 111 . 
Processo e julgamento 

Art. 351.O Os processos do oontencioso administrativo 
da competencia dos juizes de direito o'onstituem uma classe 
espeaial para os effeitos da distribuipão, e para elles 80- 
mente &o feriados os domingos -e dias santifioados, os* de 
entrudo, quarta foira de cinza, quinta e sexta feira maior, 
os dias de grande gala, e os que forem declarados feria- 
dos por deoret especial. 

Art. 362.' 8cerca das suspeiç8ss e impedimentos dos 
juizes de direito, nos processos do oontencioao administra- 
tivo, observm-se-ha o disposto na lei geral do processo 
civil. 

Art. 363." Nenhum julgador p6de recusar-se a julgar 
aom fundamento na falta de lei, na obscuridade ou omirr- 
ri30 d'ella. 

Art. 3.54."~ reulamagões nos assumptos do conten- 
cioso administrativo riergo deduzidns em petipão assignada 
por advogado oii procurador bastante ou pelo interessado 
com reconhecimento por tabellilo; por meio de offioio, 

uando o reclamante for auctoridade publica, e por meio 
%e promopEo, q~iindo este for ti ministerio publico. 

5 unico. Os documentoe em que os interessados ab fuu- 
darem, devem acompanhar as petições, e n'estas ser80 re- 
queridos os exames, vistorias ou diligencias, que os inte- 
reasados tiverem por indispensaveig, e não hajam de se 
faser f6ra do continente ou da ilha, onde pender a causa. 

Art. 355.' Produzida a prova e independentemente de 
despacho, ter80 os interessados e o ministerio publico vista 
do processo por cinco dias, cada um, para, dizerem por es- 
cripto, e em seguida ser$ o prooe~iso conduso ao juiz, o 
qual proferir4 a sentenpa at6 h segunda audionoia irnme- 
diata. 

Art. 366.' Ari recIamaç8es para o juiz de direito nlo 
impedem a execuplio dos actos ou delibera@ies contra que 
sElo feitas; mas O mesmo juiz póde, por despacho bterlo- 

cesso concluso P ~ T R  sontenga final, intimarb sempre ao mi- 
nisterio publico a conclus!io. 

Art. 364.O Os recursoa pare o eupremo tribunal admi- 
nislrativo ser80 sempre interpostos nos proprios proaessoa, 
no prmo de dez dias, a contar da intimagBo, por meio de 
termo, e prsaedendo despacho do juia. 

8 unico h livre tis partes minuta" e instruir os recursos 
na 1." instanoia ou perante o supremo tribunal administra- 
tivo, depois de subirem os processos. 

casas, sumptuaria, deuirna de jiiros e contrihuiç8o de re- 
gisto a6 podem provar-se com os documentos, que atí de- 
vem acompanhar; sendo porhm licito a quaesquer repre- 
sentantes da fazenda publica apresentar os que forem a 
bem d'esta at6 ao praso de cinco dias depois da distribui- 
$%o, findo o qual o escrivão continuará ao ministerio pu- 
blico, quando este n8o seja o reclamante, vista do processo 
por fres diaa, fazendo em seguida o procosao concIuso ao  
juiz, que n'elle proferir8 a sentença no praso do artigo. 

Art. 359.O Com excepglio doe casos expressamente de- 
signados nas leis ou regulamentos de administrapb publi- 
ca, de todos os julgamentos definitivos, ou interlocotario~ 
com força de definitivos, se p6de recorrer para o eupremo 
tribunal administrativo, ou para o tribunal de contas, se 
os jdgamentoa forem relativos As contaH sujeitas 9, com- 
petancia da  commiedo districtal; e em materia de re- 
clamaçEies sobre o recrutamento do exercito ou armada 
riergo os reciiraos interpo~toei para a relaçgo do districto. 

Art. 360.O Os recursoa interpostoa das sentenpm profe- 
ridas nos processos do contencioso administrativo nflo têem 
effeito suspensivo, salvo nos ca.sos em que o tribund su- 
perior ordenar a suapens&io, ou esta seja determinada por 
disposiçlo especial de lei ou de regulamento de adminis- 
trapão publica. 

Grt. 361.' Nos pro~essas do contencio80 administrativo 
8, èm regra, eómente admissivel a prova documental. 

unioo. P6de todavia o tribunal, ea oficio, ou a reque- 
rimento das partes, ordenar inquirigo de testemunhas, 
exames, vistorias ou outras quaesquer diligencias. 

Art. 362.O Os diversos termos e diligencias dos prooes- 
SOEI parnnto os juizos do diroito sorPio cumpridoci peloe res- 
pectivo~ officiaes de justiga. 

Art. 363.O Se a6 sentenpas nEto forem proferidas no praso 
Iègal, o ministerio publico promover8 immediatamente nos 
termoa do + 3.O do artigo 100.O do codigo do proceseio ci- 
vil, sendo tnmbep applicavel n'este caso o disposto no 8 2.' 
do mesmo artigo. 

8 uni~o. O escrivão na mesma data, em que fizer O pro- 

istimapgo. 
2." As reolamações para revogapão ou reforma de 

actos de adminietxqqo prericrevem decorridos dois annos, 
contados desde ue o aoto se executou, salvo nos oasus I, em que a lei esta elecer outro praso. 

8 3." A prescripçLo interrompe-se por meio de reque- 
rimento aesignado pela parte offendida ou por seu procu- 
rador, pedindo a revogaçto ou reforma do acto oflensivo 
doei seu8 direitas ou da-lei, e entregue 9. auctoridade ou 
corporag8lo que o praticou. 

9 4 . O  Indeferido o requerimento, continuarb, a corror ra 
prescrippão deride que o indeferirnento for notificado ao 
requerente. 

$ 5." 0, ministerio pnb1ioo 6 oompetente para promover 

CAPITULO I11 
. Inatancia snpekior do conteiidoeo 

Art. 365.O Compete ao supremo tribrinal administrativo 
conhecer contencioriamente: 

1 . O  Dos reoursoa interpostos das deciaaes dos juizes de 
direito nos processos do contencioso administrativo de pri- 
meira inatancia ; 
2." Dw confliotos do jurisdicç80 e competencia entre a3 

auctoridade~ administrativas ou entre estas e as judiciaes; 
3 . O  Doa reourtíofi que dos actos e decides dae auctori* 

dades administrativas se interpoaerem por iacompetencia, 



exceseo de oder, violagão de lei ou reguIamentos, ou 
offensnaa dds $reitos adquiridos, exoepto em qnest8ea de 
propriedade ou de posse, ou que estejam ilrujeitas i com- 
petencia de outros tribunaes ; 

4.' Das reclamações contra as nomeaçaes dos vogaes 
da commissgo parochial ; 
5.' Doa recursos do tribunal de contas nos casos de in; 

competencia, transgressão de formulaa ou viola980 de lei; 
6 . O  Dos actos e despachos do governo, mas exclusiva- 

mente por violaflo de lei ou reglilamento, excepto em 
quest8es de propriedade, posse, validade de contratos ou 
direitos d'elles emergenteri, ou em assumptos siijeitos Q 
competencia de outros tribunaes; 

7.' Dos recnrsor, Acerca do recenseamento para consti- 
tuiçLo dos co1legios que têem de eleger os vogaes dos tri- 
bunaes de arbitras-avindores, ou Acerca da elei~Po dos 
mesmos collegios ; 

8.O Doa protestos contra as demora8 que houver no jul- 
gamento, instrucc$o ou remessa dos processos do conten- 
cioso administrativo de primeira instancia; 

9." De qusesquer outros a~sumptos que por este codigo 
ou por lei especial lhe sejam expressamente commettidos. 

Art. 366.O Nos processos a que se refere o n.O 1.O do 
artigo antecedente, o supremo tribunal administrativo co- 
nliece do recurso, desde que do respectivo termo ae mos- 
tre que o recorrente n b  se conforma com a sentença, 
ainda que não haja deduzido os fundamentos da sua oppo- 
sipfto e justiça. 

Art. 367." NLo oarecem de confirmaplo do governo os 
iuleamentos : - 
U U  

1 . O  Sobre eleições dos corpos e corporações administra- 
tivas, sdm&te nos recursos relativos a processos julgados 
nos termoe do artigo 283.O; 

2 . O  Sobre contribuipões geraes do estado, ainda que seja 
recorrido aIgum dos conselhos das direcgoiea geraes do mi- 
nisterio da fazenda; 

3 . O  Sobre impostos municipaes, congruas e derramas 
~arochiaes : 
* 4 . O  ~ o b i e  o recenseamento e eJeig&o a que se refere o 
n.O 7 . O  do artigo 366.O; 

5 . O  Sobre concessElo de patentes de introduc~Elo de no- 
vas industriaa ; 

6 . O  Sobre os mais carios expressamente declarados na 
lei. 

g unico. Se o tribunal julgar sem coniirmaqão do go- 
verno f6ra dos casos declarados n'este artigo, o governo, 
avocado o processo, annuIlar8 por decreto, publicado na 
folha official, it incompetente decisão ; e no mesmo diploma 
resolverá a questELo ju lgda  no accordb, considerando-se 
este como mera consulta. 

Art, 368.O As deciaões nao mencionadas no artigo an- 
terior subirão, em forma de deoreto sobre consulta do su- 
premo tribunal administrativo, acompanhadas das respecti- 
vas copias, 9. homologapão do governo ; pordm, quando este 
n8o se conforme com a conciulta, reriolversi o aesumpto por 
meio de decreto emiado ao tribunal, em que se ex onham 
olaramente os motivos da divergencia e as rasõas ge deci- 
dir. As copia8 dos deoretos, que homologarem as oonsul- 
tas ou dicidirern o assumpto d'ellas, ser$o enviadas pelo 
rninisterio, a que competir a decisEto, 9, imprensa nacional 
para serem publicadas no Dia& do governo, oomo expe- 
diente da reepectiva secretaria d'estado ; publicando-se 
tambem as consultan, quando com allas n&o se tenha oon- 
formado o governo. 

8 unico. No julgamento dos ooníliotos entre auctoridades 
administrativas e judiciaes, n&o sendo expedido o decreto 
dentro de sessenta dias a contar da remeciea da conaulta á 
competente secretaria d'estado, considera-ne oomo n8o exie- 
tente o despacho que levantou o oonflicto. 

Art. 369.O Podem ser interpostos, at6 um anno depois 
de intimada ás partes a decis&eo, os.+ecursos a bem de ob- 
servancia da lei ou do interesse geral e publico do eritado, 

quando diri 'dos pelos miniritros d'estado ao presidente do 
su remo tri una1 administrativo por meio da relatorio de- 1 vi amente instruido. 

Art. 370.O Ao supremo tribunal administrativo B appli- 
licave1 o disposto no Q unico do artigo 349.O a 

Art. 371.O Aos ajudantes do procurador geral da corda 
e fazenda, que servirem junto do supremo tribunal admi- 
nistrativo, compete : 

1.' Exercer as funcíj8es de ministerio publico e promo- 
ver quimto for conveniente aos interesses do estado; 

2 . O  Assistir As conferencias para sustentar as suas pro- 
moç8es ; 

3 . O  Intervir em todos os processos contencioso~ da com- 
petencia do tribunal ; - 

4 . O  Corresponder-se com o governo pelo niini~terio com- 
petente, solicitando as instrucçaies de que carecerem para 
o exacto desempenho do seu cargo, e daido parte de qual- 
quer falta oommettida ou inobaervtcncia da lei praticada 
pelos agentes da administrap2lo. 

Art. 372.O Ao ministerio publico incumbe pugnar pelos 
justos e bem entendidos direitos a interesses da, adminis- 
traçEo e da fazcendri. publica, declarando sempre nas suas 
respostas e promopões o direito e n lei em que se firma. 

# unico. Se nos rocessos, em que responderem os aju- 
dantes do procura i or geral da corôa e fazenda, houver 
pareoer d'este ou da conferencia fiscal, deverlo menoio- 
nal-o, e, não se conformando com elle, darão os motivos 
do seu voto. 

Art. 373." O procurador geral da corôa e fazenda, sem- 
pre que o julgue conveniente, poderá exercer, elle pro- 
prio, an funcpges de ministerio publico em quaesquer pro- 
cesaos distribuidos aos seus ajudantes. 

Art, 374.O Compete ao tribunal de contas julgar em 
2.@instancia OS re~urs08 interpostos das decisões da~i com- 
miss8es districtaes sobre contas dos corpos administrativos 
e da8 corporaqTies, estabelecimentos ou institutos de piedade 
ou beneficencia, nos termos do respectivo regimento. 

TITULO IX 
Serviqo dos magistrados e mais funccionario8 

administrativoe e Eiua aposentação 

Art. 375.O Os magistrados e mais funccionarios admi- 
nistrativos a20 obrigados a apresentar-ao pessoalmente a 
servir 08 empregos, para que forem nomeados, promovidos 
ou transferidos, no praso de trinta dias, a contar da com- 
munimg%o dos, despachos, se mais curto praso lhos n& for 
designado na mesma communicaç~o, 

§ 1." As nomeqões,, promoç8es ou transferencias para 
as ilhas adjacentes de mdividuos residentes no continente 
do reino, ou vice-versa, sómente obrigam á posse no praso 
de sessenta dias a contar da communicaç00 dos desps- 
chos. 

5 2 . O  A auctoxida.de que fizer a nomeaçgo, promopEo 
ou transferencia, havendo motivo justificado, pdde proro- 
gar o praso para a posse por mais trinta dias. 

5 3 . O  A prorogaçb de praso por tempo superior a trinta 
dias a6 poderá ser concedida pelo governo, ue houver h- 
pedimento por motivo de molestia. 

g 4 . O  As nomeagões, promoçTles e transferencidti feitas 
pelo governo consideram-se communioadas pela publicação 
dos despachos na folha official. 
5 5 . O  No caso de reintegraçb de algum funcoionario 

por decisão dos tribunaes ou do governo o praao para a 
nova posse conta-se desde a intimapgo ou publicafio da 
decish . 

$! 6 . O  As prorogaç8es de praeo pare a posse s b  equi- 
paradas 4s lioengas para OB effeitos fiscaes. 

Art. 376.O O serviço dos funccionarios administrativos 
4 sempre perrsod e s6 comepa a contar-se desde a posae, 

Art. 3 7 7 . O  Nenhum funcoionãi.io administrativo p6de av- 
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sentar-se do seu emprego Bem licença do seu superior im- 
mediato, que em cada anno ngo poderh conceder-lhe mais 
de trinta diari, sejam ou n$a seguidos. 

# 1 . O  ALI licenças por tompo excedente a trinta diae em 
cada anuo só podem ser ~oncedidas pelo superior imme- 
diato ao que B competente para concedel-as por menor 
tempo, e nEeo axceder#o, em cada amo, a dois mezes, se- 
jam ou não seguidos. 

9 2.' As licenças aos empregados subordinados aos cor- 
pos adminietrativos s b  da competenoia dos respectivos 
preeidentes, quando nlo excedam a oito dias em cada mez, 
e da competenoia dos mesmos corpos, quando excedam 
este praso, n8o podendo por6111 exceder a tres mezee em 
cada anno, sejam ou não seguidos. 

$ 3 . O  As licenpas para sair do reino a80 sempre dacom- 
petencia do governo, e podem exceder a tres mezes. 

8 4 . O  Nenhrrma licenpa pbde ser concedida com venoi- 
mento ssnETo por motivo de doenpa devidamente oompro- 
veda. 

Art. 378.O 0 5  ftinccioniarioa administrativos tbsm direito 
aos seiis ordenados, sempre que exercerem as suas func- 
ções, estiverem impossibilitados por molestia, ou desempe- 
nharem comrnissaies de wrviço publico que não tenham - - 
rem~ineração. . 

4 1." Quando a, remunerac80 da oomrnies80 for inforior 

Art. 385.' Naii diligenciari feitas para inirtruog$lo doi 
prooessos administrutivo~, quer por ordem dos tribunaes 
quer das auctoridade~i, os emolumentos  devido^ ao8 fhnc 
cionarios, peritos e testemunhas que n'elhs intervenham 
eXo os que estiverem fixados nas tabellas jndiciaes parr 
identicas diligencias praticadas nos juizos de direito. 

Art. 386." Não podem continuar a oocupar os seus 10, 
gares, , nos quadros a que pertencerem, os emgr6g.ados ad 
ministrativos que tiverem impossibilidade physica ou moral 
devidamente ~erificada, para exercer as fun~p8es. 

Art. 387.' Verifioada a impossibilidade de que trata c 
artigo antecedente, podem sei aposentados : 

- 

1 . O  Os empregados da8 secretarias dos governos civis 
os empregados das secretarias daar antigas juntas geraçit 
de distrioto ; 

2.O Os empregado8 das secretarias das drninistraçõee 
dos ooncelhos ou bairros ; 

3.' Os empregados das secretarias das camaras munioi- 
paes; . 

4 . O  Os .empregados das bibliothecas municipaes, O 8  fa- 
cultativos . . de partidori, e outros empregados superiores mu- 
nicipaes, que tenham encarte. 

9 unico. Para os effeitos d'esta aposentação sómente $80 
considerados oa empregados, .que tiverem nomeaçties vita- 
licias ou aor temao illimitado e vencimentos annuaes aer- 

aouordenãdo do empregado, *ser& completada com a parte 
do #ordenado necessaria para a igualar a este. 

9 2.' Quando o impedimento por moleatia exceder a 
trinta dias e o logar do impedido for exercido por substi- 
tuto ou interino, o funccionario impedido vencer& dmente 
doia terços do ordenado. 

Art. 379.O Os substitutos ou interinos, que j& tiverem 
algum vencimento, têem direito a receber, pelos ordena- 
dos ou parte d'elles, que deixarem de receber os proprie- 
tarios dos logares, o ue faltar para perfmer uma quantia 
igual soa ordenadoa %'estes ; oi substitutos ou interinoi, 
que n8eo tiverem vencimento algum, taem .direito ao or- 
denadoa por inteiro ou 9. parte d'elles, que por ualquer 
motivo os proprietarioa dos lagares n L  t~verem lireito a 
receber. e . 

Art, 380.' Em todos os casos de impedimento ou de li- 
cenga, n k  es ecificedos nos artigos precedentes, nBo ha B direito aos or enadoa. 

Art. 881.* Os funccionarioa admini~trativo têem direito 
aoa eouo vencimentos desde a data da posse. 

5 unico. Nos caaos de acoesao, promogfSo ou transferen- 
cia, os vencimentos dos novos empregos contam-se desde 
e data dos despachos, urna ves que a pome  do^ novos 10. 
gares seja tomada nos prasos legaes ; alitis, contam-se. 06- 
mente at6 o fim dos ditos prmos, e, alem d'elles, a6 depois 
da posse dos novos logares. 

Art. 382.' Consideram-se, para todo8 ori eff'eitos, oomo 
serviço effectivo em qualquer emprego a commissões ex- 
traordinarias de wrviço publioo, para que o emprsgado 
seja nomeado, ou que lhe incumba desempenhar. ' 

Art. 383.O Os emoIumentori pertencem a qiiem serve 
effectivamente o emprego, ainda que o eerviço seja inte- 
rino, e seja quaI for o impedimento do proprietario. 

8 unlco. Os substitutos ou interinos, qua jit tenham emo- 
lumentoe dos logares qtie exerçam, sdmente t8em direito 
aos emoÍumentos doti logares em que funccionarem interi- 
narnenta ate A quantia que perfaça o total que pertence ao 
íogw do substituto. 

Art. 384.O 56 ha direito aos emolumentos taxativamente 
fixados nas tabellas respectivas; na, applicação d'eãta~ não 
Q admissivel interpretação extenaiiva, nem ainda por iden- 
tidade de rasgo. 

8 unico. Os emolumentos que h80 de receber-se nas se- 
oretarias das camarm municipaes, juntas de parochia, $0- 

vernos civis, administrações dos oonceIhos ou bairros, re- 
gedoria~ e nos tribunaes do contenoioso administrativo sla 
os q12e constarem das rsspectiva~ tabellas. . 

rnanentesi fixa308 noa  respectivo^ orçamentos. 
& 

Art. 388.O A aposenhçlo dos empregados administra- 
tivos quer os seus vencimentos ~ejam pagos pelo estado, 
quer pelos oorpos administrativiis, ser& regulada pelo dis- 
posto n'este oodigo e pelas leis geraes de aposenteçb do8 
funcoionarios pirblicos, aontando-se sempre 01~mulativa- 
mente pare eete effeito todo o tempo de servi90 prestada 
a qualquer d'efises corpos ou ao estado em cargo8 ou em- 
pregos que deem direito i aposeataçElo, ou que pela actual 
lei de aposentaqPies devam ser levados em conta para a 
apo~entaglo, embora por si nko deem direito a ella. 

Art. 389.O Oe empregadoa, cujos vencimentos forem pa- 
gos pelos corpos administrativoa, 86 poderão ser aposenta- 
d o ~  com as ranta tms correpondentes aas logarea que g exerpam, quando n elles tenham cinco mnos ou maie de 
eerviço effeotivo, ali& s6 o poder80 ser com aB vantagens 
comeepondentes ao ultimo logar que anteriormente hou- 
verem riervido. 

Art. 390.O A aposentq80 dos em regadoe, cujos venci* 
mantos fanm pagos  pala^ oorpos s8ninish~tivos, 4 ardi- 
naria ou extraordinaria, 

Art. 391.0, SBo condiggea indispensaveis pare a aposen- 
tqBo ordinitria. 

I.* Ter sessenta annos de idade e trinta de aerviço effe- 
ctivo ; 

2." Absoluta imposaibiidade physics ou moral para oon- 
tinuqlo do servi90 activo. 

Art. 393.' A aposentaçb extraordharia B aoncedida: 
1 . O  Ao empregado que, contando quarenta amos de 

idade e ainze de serviço, se impossibilite de continuar na 
actiyida 1 e por motivo de doença n b  contrahida OU acci- 
dente nb occorrido no exerciaio das ~uiuas funcpões; 

2 . O  Ao empregado de qualquer i d d a  que, tendo der: 
annos de aervipo, ue impoaeibilite de continuar em activi- 
dade em rasBlo de molestia provadamente ctintrahida no 
exercicio das suas funcçoes e por causa d'elb; 

3 .O  Ao empregado que) independentemente de qualquer 
outra condição, se torne inhabil para o serviço por desaa- 
tiw, que reeulte direotamente do exercicio das suas funo- 
çõea, por ferimonto ou mutilação em combate ou lucta no 
desempenho do ca~go? por molestia adquirida na pratioa 
de dgum mto hurnamtario ou de dedioa@o ti causa pu- 
blica. 

Art. 393." Perde o direito 9. aporrentaçXo o empregaao 
que for demittido ou exonerado, mas,, sendo readmittido, 
contar-se-ha o tempo de r~ervigo anterior. 

Art. 394." No caso de aposentq30 ordi~aria a p e n ~ h  



do aposentado Q a estabeleoiida no artigo 389.' ; na3 aposen- 
tqiles extraordinarias ser&, nos caso& dos n.06 Ia0 e 2.O 
do artigo 398.O, igud á metade do vencimento do ultimo 
cargo exercido amante, ao menos, oinoo snnos, com o 
augmento de 3 4/3 por cento no primeiro aaso e de 2 l/* 

por cento no segundo por cada anno de serviço a mais do 
minimo ali deeignado, a no caso do n.O 3.O a penato ser8 
igual ao vencimento do ultimo cargo exercido durante 
cinco amos. 

Art. 396.O Para os effeitos da apoeentaçgo sbmente se 
attende ao ordenado ou vencimento principal com exclu- 
são de gratificap8es ou outras remunerações accessorias. 

8 unico. Quando o vencimento se decomponha em or- 
denado de exercicio e ordenado de categoria, sbmente ee 
attenderh a este. 

Art. 396." O empregdo aposentado perde a respectiva 
penal0 quando seja oondemnado em algumas das penas 
maiores estabelecidas na lei penal ; e, quando o seja nas 
penas de prisgo correc~ional, suspensão de direitos politi- 
oos ou de desterro, perder8 a pensão rrdmente empuanto 
neto se extinguirem. 

Art. 397.O A aposentago B concedida ou a reqnerimen- 
to do interessado, ou por determinaçgo da auctoridade ou 
corporação ree ectiva. 

Art. 398. b 8 requerimento8 para aposentapga dos em- 
pregados, a que 813 referem os artigos anterioren, serao 
dirigidos aoe governadores oivia ou hg camaras munici- 
paea, segundo dependerem das auctoridades administrati- 
vas ou d'entas corporações. 

Art. 399." AOB requerimentos riergo juntoe os diplomas 
de encarte, em devida fórma, dos empregos que os reque- 
rentes estiverem servindo, e certidões de effeatividade de 
serviço n'esses empregos e em quaeaquer outros, cujo ser- 
viço deva, nos termos d'eate codigo, ser contado para a 
aposentapb requerida. 

Art. 400.O As certidtieri de effectivida.de de serviço se- 
r80 paeaadas peIas repartiç8es em que forem processadas 
as folhas dos venoimentos, deeioontando-se no tempo de 
serviço os diaci de suspena&o, de faltas não justificadaa 
por doença devidamente comprovada ou por impedi- 
mento legal, e de licença por mais de trinta  dia^ em 
cada. amo. 

Arf. 401." Apreeentados os requerimentos e documen- 
tos exigidos nos artigos antecedentes, aa auotoridades e 
corporações competentes mandarno proceder a exame de 
sanidade nos requerentes por tres faoultativcisr, entrando 
n'este numero os do partido municipal, e, nKo bastando 
estes, com outros residentes no concelho,. preferindo os 
que ererpam funcçaes publicas. 

§ unico. Nos concelhos, em que não houver o numero 
de facultativori exigido n'este artigo, eedo pelo governa- 
dor civil nomeados os que forem neoessarios, de outros 
eoncielhos. 

Art. 402." Oe exames  do^ empregadoa das administra- 
~ B e s  de ooncelho ou bairro e das oamaras municipaes se. 
rXo respectivamente presididos pelos administradores, ou 
pelos presidentes darr municipalidados. 

Art. 403." Nos autos de exame deve declarar-se, sob 
pena de nullidade, se o empragedo tem ou não absoluta 
impossibilidade hysioa OU maral de continuar a servir a 
seu emprego, izendo-se, em caso affrmativo, expliciti 
mensElo das lesões ou molestias, que motivarem a impossi- 
bilidade. 

Art, 404.O Quando as aposentações forem determiuadae 
superiormente, serao 0s respectivos proaessos instruidoe 
oom 08 meemos documentos, e observar-se-hão os mesmoe 
tramites exigidos para as aposentaç8as requeridas peloa 
interesaados. 

Art. 405.O No cseo a que se refere o artigo anterior, 4 
permittido ao empregado recorrer do parecer, que o decla- 
rou impossibilitado de servir, para o governo, o qual man. 
darh proceder a respeito do realamazit pela fdrmir e h b  

belecida n'este asijumpto para as reclamagões dos empre- 
gadori do estado. 

Art. 406.O Das aposentapões se dar80 aos interessados 
os com etentes diplomas com pagamento dos impostos cor- 
respon ! entes, ~egundo as  lei^ em vigor ao tempo em que 
se verifiúarem as mesmas aposentaç2Tes. 

Art. 407.O Os empregados pagos pelos cofres dcs cor- 
pos ndministrativoer, ue actualmente n80, têcm direito a 1 aposentapão, podem a quiril-o na conformidade do 9 unico 
do artigo 1 . O  do decreto n.O 1 de 17 de julbo de 1886 e 
nos termos applicaveie do decreto de 14 deaoutubro do 
mesmo anuo. 
Art. 408.O Na caixa nacional de aposentag8ss dos em- 

pregados civis haver8 uma secção especial de aposenta- 
çõe~, para os empregados pagos pelos cofres dos carpos 
administrativos, regulando-se na parte applicavel pelas 
mesmas disposiçires, que regem a$~elln caixa; e a6 pela@ 
receitas proprias da mesma caixa, e dentro das forpas 
d'ella, serElo pagas as pensões de aposentaç8o concedidas 
depois da promulga$io d'esto codigo. 

$ 1." Todos os corpos administrativos sao obiigadoíi a 
pagar mensalmente a esta caixa de aposentagí5es, por conta 
de cada um dos aatuaes empregados pagoB pelos seus oo- 
fres com diroito 6, apo~ontação, e doe que de futuro forem 
nomeados com mais de trinta annos de idade, as quotas 
por idades fixadas na tabella annexa ao decreto na0 1 de 
17 de julho de 1886, e por conta de cada um dos empre- 
gados de futuro nomeados com menos de trinta amos de 
idade a quota de 6 por cento, fazendo para isso os rcspe- 
ctivos descontos naA folliari oii recibos de vencimento de 
qualquer natureza. 

8 2.0 Os mesmos corpos sEo obrigado8 a subsidiar an- 
nualmente, quando n~cessario, ti dita caixa com uma quantia 
proporcional ao numero e A importancia dos vencimentos 
doa reepeodvos empregadas, que serh fixada e repartida 
pelo governo, e poder& snir do fundo de viaç9So municipal, 
na f&ita de outros recursos. 

TITULO 
Disposições penaes 

Art. 4 0 9 . O  Aquelle que se recusar a exercer o cargo de 
vogal de qualquer corpo administrativo, ou da commiss.%o 
districtal, para que tenha sido eleito, e de que ngo seja 
competentemente escusado, incorrer8 na multa de 10#000 
fi 100$000 rbia, e susponslo doa direitos politicoa por dois 
annoa. 

Art. 410.O Aquclie que se recusar s exercer as func- 
ções de qudquer emprego administrativo obrigatorio, para 
que seja competentemente nomeado, incorre na mesma 
pena comminada no artigo antecedente. 

Art. 411.O Os vogaes da junta geral o da commias80 
distriatal, que deixarem de concorrer tis respectivas ses- 
sões, incorrerzo na muita de 28000 r8is por cada ~iessIo a 
que frsltarem. 

8 unico. Se aa faltas forem mais de dez, incorrer80 tam- 
bem na pena de suspensão dos direitoe politicos por dois 
annoa, 

Art. 412.O Os vereadores que, sem motivo justificado, 
deixarem de comparecer Bs sessões da camars, incorrerão 
por cada dia de falta n a  multa de 24000 r&. 

8 1." Na multa de ,20b000 rbis incorrem os maiores 
contribuintes que deixarem de comparecer, quando con- 
vocados, noe termos do artigo 116.", se nEo justificarem s 
sua falta perante a oamara municipal, at6 B segunda soa- 
FIRO immediata. 

8 2 . O  Se as falta0 forem mais de dea, incorrerão tam- 
bem os vereadoraa na pena oomminada no g unico do ar- 
tigo antecedente. 

Art. 413.O Os vogaes da junta de parochia e.do canse- 
, lho adminiitrativo da hbrica da igreja peroshial que, ,sem 



mativo jiistifimdo, deixarem de aompareoer 4s reapectivas 
uerrsões, inliorrerslo na mii1ta de li65000 rhis por cada dia 
em que faltarem. 

8 1.O Nr multa de lm(Hl0 r6is incorrem os maiores 
Q - 

oontribuiiites que deixarem de oomparecer, quando con- 
vocados para os fins designados no artigo 218.O, aie nEio 
justificarem a sua falta perarike s junta, at8 si aiegunda 
sessão immediata. 

2 . O  8 e  ag faltas forem maia de dez, incorrerlo tam- 
bem os vogms da junta na pena comminada no § irnioo 
do artigo 411.O 

Art. 414." Os vogaes doa corpos administrativos e dos 
conseihos administrativos das fabricas paroohiaes, que se 
reoussrem a deliberar e a votar nos negacios tratados nas 
sessõea a que aseistirem, e em que ngo estiverem inhibi- 
doa de tomar parte pelas disposiçtiea d'eate oodigo, ou a 
assignar as respectivas aotas, ainda que afisignem as mi- 
nutas d'estas, consideram-se ter faltado ás mesmae seseões 
sem aausa iustiticada. 

' 8 1 . O  A multa, a que pe refere este artigo, nunca po. 
derrl exoeder a quantia i1Iegalment.e dispeadida. 

§ 2." A disposipilo d'este artigo não impede a applica. 
çb de outras enas, quando haja acçEYo criminal. 

Art. 421.O 8 s secretarios dos oorpos e corporações ad- 
ministrativas que deixaram de passar no praso designado 
no artigo 435.O 8 4.O as certidaee requeridaa, incorrem na 
multa de 50fi000 a 100#000 rdie. 

Art. 42;2.0 Os oorpos e corporações administrativas e 
todos os magistrados e funcciona~io~ administrativos incor- 
rem na multa de 60#000 a 2006000 r&: 

1 . O  Por violagão manifesta da, lei em aeus aotos ou deli- 
bereç8es ; 

2." Por falta de cumprimento dari ordens e deci~iges das 
auctoridadea, corporações e tribunaes superiores ; 

3." Por qualquer extravio ou dissipaçLo dos dinheiros, 
titulos e valores da corporaçto ou por negligenaia de que 
resulte prejui~o aos interesees e serviços que Ihes estão 
commettidos. . . - . . . . . 

5 uniço.#0 memo procedimento haver6 rt respeito dos 
maiores contribuintes qve Be recusarem a deliberar, quando 
convocadoci, nos termos d'este codigo, para emittir parecer 
Acerca de deIiberações mimiaipaes ou parochiaen. 

Art. 415.O Nos casos em que deva applicar-se alguma 
das multas menoionadas nos artigos precedentes, ori ma- 
gistrados ad~nistrat ivos ou os presidentes dae corporaç8es, 
segundo competir, mrtndirrlo lavrar auto, em que se refi- 
ram todas as aircumstanciarr do caso, e O remetterão ao 
delegado do proourador regio, 

9 1 . O  Dos autos, qiie pela sobredita f6rma se lavrarem, 

- .  

8 1 . O  Não riergo impostas eatas multafi quando tenha de 
se applioar pena mais grave. 

6 2.O As multas serão pagaci peIos vogaee que tiverem 
incorrido nas omissões, ou tomado parte nos actos ou de- 
liberaç2ies illegaes, nElo se declaranr20 vencidos ou nEo pro- 
testando em acto continuo contra as mesmas omissaes, 
actos ou deliberaçties. 

8 3 . O  As multas comminadas n'este artigo sb applica- 
veia aos presidentes das corporapõee que deixarem de 
cumprir as obrigaçaes eapeoiaes que e ~ t e  codigo lhes im- 
p8e. 

se remetterh copia ao governador civil. 
2.O Se o presidente da qualquer da8 referida8 corpo- 

ragõe~ nEo cumprir o disposto n'este artigo, ou nao pod8r 
m a d a r  lavrar o auto por n8o se haver reunido o corpo,, 

ertence ao respectivo magistrado administrativo mandal-o 
E r a r  e remetter ao referido agoote do ministerio publico. 

Art. 416.O O magistrado ou empregado administrativo, 
ue se ausentar do exercicio das sum foocçi5ss sem licengs 

%a auctoridade oom etente, incorre na pena de suspenalo 
ou demiasEto, segun L! o a gravidade dos oasos. 

Art. 417.O A suspens#o de funcçiles, a qual nlo p6de 
impor-se por tempo illiinitado, importa a perda dos ven- 
oimentos por todo o tempo que durar a suspena80. 
4 unico, Pdde todavia ser impoata atB trinta dias em 

cada anuo a pena de suspenato de vencimentos, continuan- 
do o exercicio arte func~õea. 

Art. 418.0 O empregado suspanso ou demittido, quanrio 
a suspenstio ou' demiasfo venham a eer julgadas illegal- 
mente impostas, tem direito ao ordenado, que deixou de 
receber, emquanto esteve inhibido de oxeroer o seu em- 
prego, se nELo tiver sido legalmente recebido por substituto 
ou interino, ficando-lhe por6m em todo o caso salvo o di- 
reito de haver perdas e darnnos de quem contra 1ei.o sua- 
pendeu ou demittiu. 

Art. 419.O Oa corpos e corporaç8es administrativas, e 
quaesquer administra<;ões obrigadas por asto codigo a dar 
contas das suas gereaoias, que n&o aa prestarem naa epo- 
chas e pelo modo que exigem ae leis e regulamentos, in- 
correr2to na multa, graduada segundo as circumstanciaa, 
de 10#000 r4is atb 400d000 rbis, alem das mais penas em 
que powam inoorrer por qualquer outro abuso, embora aci 
oontari digam respeito a gerenoias findas.. 

9 uuico. Aos gerentes, que incorreram na multa com- 
minada n'este avtigo, ser8 fixado novo praso para a apre- 
senta980 das contas; e, se novamente faltarem, incorrorfio 
no dobro da multa, e as contas serão tomadas em vista 
dos elementos que existiram nas respectivas repartigões. 

Art. 420.O Os gerentes: qiie despenderem sem auobori- 
saçto, ou com excesso d elirt, ser80 condeunadoa, ou a 
restituir n importanoia das iiantias assim despendidas, nil 
am multa de 10#000 a 400]000 r&, segundo a gravidade 
das faltae. 

8 4 . O  Os tribunaas do contencioso administrativo sBo 
obrigadoa, quando conheceram dos actos da% auctoridades, 
aorpori e corporaçtree administrativas, a julgar e declarar 
ee houve ou nLio manife~ta violagiío aa lei para os eEeitoa 
do n.O 1." d'este artigo; e no primairo caso condcmnarEo 
sempre nas custas os responsaveís pela dita violaç%o, e o 
ministerio publico rornover4 no juizo competente a impo- 
dgao da pena spp!cavel. 

Art. 423.' AB pes80as que deixarem de oumprir i a  obri- 
gações, que por este codigo lhes são impostas, incorrergo 
na pena do crime de desobedienoia, se outra não estiver 
eatabelecida. 

§ unlco. Os vogaas dos corpos adminiritrativos, que dei- 
xarem de cumprir o disposto no artigo 28.O, incorrerlo na 
multa de 10$000 a 100d000 rhis. 

Art. 424." SBo competentes para imyosiçb daa pena8 
comminsdaa des t e  titulo : 

1 . O  As estagões s que competir o julgamento das con- 
as, com relagão As multas impostas aos gerentes que n lo  
ss prestem em devida f6r1na e tempo, ou despendsm sem 
aiiatorisaçlo ; 

2 . O  08 tribunaetr de justiptl criminal com re~peito 4s 
multas nao comprehendidas no precedente numero, ti  pena 
de auspansElo dos direitos politioos ou a quttesquer outras 
comminadas na lei geral ; 

3." O governo, os magistrados admixiistrstivos e os oor- 
poa adminifltrativoa, com relaç8o h pena8 disciplinares de 
suaponsb ou demisa5e0, em que por auaionoia iilegal de 
funcções oii outros abusos incorrerem os fiinccionarios de 
sua nomeação. 

Ar$. 425." As multas manoionadae n'este titulo podem 
ser pagas voluntariamente, e n'este caso serto cobradas 
pelo mnximo estabeletlido. Havendo reinoidencia serão pa- 
gas em dobro. t 

Art. 426.O O producto dail multrrs comminadas n'este ti- 
tulo aos vogaes das camaras municipaes e juntaa de paro- 
ohia ou a outros gerentes, b o das multas comminadas no 
artigo 420.O, constitue receita doa cofres respectivos. 

8 unico. As multas impostk aos maiores contribuintes 
nos termos d'este titulo constituem receita da camara mu- 
nicipal ou da junta de parochia, segundo tenham sido eon- 
, vocados por Qísa ou outra, ~orpora$b,  



Art. 427." O governador oivil e o adminirrtrador do con- 
dho participarão aos campetsntes agentes do ministerio 
lublico as faltas ou irregularidades, que nos termos d'erite 
odigo derem mativo ti imposiçâo de penas da compoten- 
.ia dos tribnnaes, a fim de que promovam os devidos pro- 
:edimentos. 

g unico. Eata participagi90 não 6 essencial para que o 
niniaterio publico promova, logo que haja motivo de pro- 
:edimento. 

Art. 4 2 8 . O  Ae disposip8e~ penaes, estabelecidas na le- 
$slnç$o eleitoral, sfo applicaveis ~ F J  eleipões dos corpos 
sdministrativos. 

5 nnico. Qualquer infrao@o dos preceitos d'este codi- 
go, relativos a aleigfies, a que n20 for applicavel pena es- 
po~ial,  s e d  nunida com a multa de 40fi000 a 100~000 
r&. 

TITULO XI 

Disposições geraes 

CAPITULO 1 
Corpos e corporapõer ~th~~in i~trat iva~  

Art, 429.O O districto, o concelho e a parochia são  ha- 
vidos por pestroas moraes para todoe os effeitoa declaradoe 
nas leis. 

Art. 430.O Todoa ori ciorpos e corporaç8es administrati- 
vae podem emittir votos oondtivos de sua iniciativa e le- 
va1.0~ 9. presenga das auctoridades e poderes superiores do 
estado, mas sbmente nos assumptos das attribuiçaes, que 
expressamente Ibeg estejam reconhecidas n'este codigo, 
ou em outras leis, e nos seus estatutos ou regulamentos 
davidamente approvados, nBo devendo ter seguimento em 

reparti* publica as petigãea ou representap8es 
formuladas em contrario d'esta disposiçiio. 

8 unico. Poder80 tambem as carnaraa municipaeã reprs- 
sentar sobre quaesquer assurnptos de administraçEo pu- 
blica á junta geral do dis%ricto, ao governador civil, ao 
governo e á~ côrtes. 

Art. 431.O Os mesmos corpos e corporap8es administra- 
tivas podem emittir votoe de congratulaçh ou de senti- 
mente, que n8,o envolvam oflensa ás institiiiçciea politicas, 
aos poderes do eetado, 4~ auotoridadea ou aos particula- 
reg; e poder80 tambern as camaras munioipaea incluir nos 
seus oqamentos as verbas de deapeza, devidamente dota- 
da, que forem approvadas pela oompetente auctoridade 
tutelar, para festejo8 nacionae~ ou para solemnisap80 ou 
commemoração de actos ou acontecimentos importante8 
para o reino, ou em especial ara o respectivo municipio. 

Art. 432.' O ministerio pu lico junto dos tribiinaes de 
justiça t5 competente para requerer s seguir o processo de 
exeougiio jii&oial, qumdo este soja davido, para cobrança 
de impostoa municipaes, da derramas das juntas de paro- 
chia e do quaesquer rendimentos municipaes e parochiaes, 
a cuja arrecadagão seja applicavel o processo de cobranpa 
coerciva das contribui~ões do estado, 

Art. 433.' O ministerio publico junto dos tribunaes de 
justiga 6 tambem competente para propor, como parte 
p e p a l ,  as aoç8es necessarias para fazer valer qurtesquar 
direitos do diatricto, municipio, parochia ou de outras oor- 
poraptiee administrativas, nosj casos em que todos, ou a 
maior parte dos vogaes em exercicio, devam I F ~  deman- 
dados ; para fazer entrar nos cofres das respectivas corpo- 
raSões as guantiae em que OS gerentes foram condemna- 
dos, ou por que f o r m  rosponsaveia ; bem como para se- 
rem imposhci a8 multas a que se refere o artigo 484.O n.".O 

Art. 434.O Na oobran~a de quantias, em que for oon- 
demnada alguma das pessoa8 moraes, s que se referem os 
artigos 815.O n.' 1." 8837.' do oodigo do processo aivil, 
com exceppão do estado, proceder-se-ha nos termoa do ar. 
tigp 1 5 3 . O  d'este aodigo, 

AI%. 4 3 5 . O  De todas as deliberqõee tomadas e aaeum- 
ptos &soutidos pelos corpas s corporaç8ee administrativas, 
em cada uma das suas sessPies ordinarias oa extraordina- 
rias, farh immediatamente o secretario um reriumo fiel, 
que dever8 conter O proprio teor de qualquer d'essas de- 
liberaçties, quando algum dos vogaes assim. o reclamo, e 
que serti no fim da respectiva sessIo assignado e rubri- 
cado por todoa os vogaes, que a e1Ia assistirem. 

8 1.' Sc algum vogal deixar da asaignar este resumo, 
o riecretario declarar& essa falta e o motivo d'ella, consi- 
derando-se valido o reeumo sem essa assignatura ou assi. 
gnaturas, desde que esteja assignado ou rubricado 
maioria dos presenteri. 

# 2.' At6 á sessão seguinte aer8 escripta e subscripta, 
ou  cimente ~uhsrrripta pelo secretario no livro, a que se 
refere o artigo 33." uma acta, em que circumstancisda- 
mente se mencione, oom a maior exactidiio e clareza, tudo 
o que na sessgo anterior se houver discutido e deliberado, 

5 3 . O  O vogaI, que não se conformar com alguma deli- 
berapLo, ou com a redacção da acta, pbde ssaignar ven- 
cido, explicar brevemente o eeu voto no restimo ou na acta 
da sessto, ou em seguida $, sua aasignatura, e reolamar 
contra a mesma delikeraçlo ou qualquer outra, em que 
não interviesse. 

$ 4 . O  Emquitnto neto for lavrada e devidamente assi- 
gnada a respectiva acta, poder80 provar-se as deliberações 
pelo resumo d'ellas, e as certidges tanto d'este resumo, 
como d'aguella acta, devem ser passadas, independente- 
mente de despacho, pelo competente secretario, dentro de 
cinco dias, depois de requeridas peloa interessados ou re- 
quisitadas pela auctoridade publica. 

Art. 438.' A qualquer cidadEo, no goso  do^ seus direi- 
tos politicoe B civi~, Q licito reclamar contra as delibera- 
ções dos corpos administrativos que tenhri. por oontrarias 
ao interesse publico, ou por offensivas de preceitos legaea, 
desde qua se ache recenseado ou collectado na area das 
fnncçi5es do respectivo corpo administrativo. No primeiro 
caso, a reclama@o deve ser dedunida perante a competente 
estapfio tutelar, se as deliberações arguidas estiverem ainda 
de endentes da sua confirmaçgo, e no aegundo, perante os 
Eri unaes do contencioao administrativo. 

8 uniao. As deliberapões definitivas e eas yrovisorias, 
depois de confirmadas pela tutela, s6 podem aer arguidaa 
de illegaes. 

Art. 437." k perrnittido z qualquer oidadgo intentar, 
em nome e no interesse do corpo administrativo, em riuja 
circumscripç80 for eleitor, ou em que trejs collectado, a# 
acg8es judiciaes comp8tentes para manter, reivindicar ou 
rehaver bens ou direitoa, que 4s respectivas administra- 
çõee tenham sido usurpados, ou de qualquer modo tenham 
sido lesados. 

1.' As acç8eg pemiittida~ por este artigo n&o podem 
scr intentadas s c d o  quando a respcotiva corporaplo nEo 
as propozer no praso de tres mezes, depois de lhe ter sido 
aprcrientada uma exposição circumatanciads &cerca do di- 
reito que se pretenda fazer valer, e dos meios probatorios 
de que rse disptie para o tornar effectivo. 

9 8." 0 8  individuos que obtiverem vencimento, no hdo 
ou em parte, nas acgões de que ~e trata, t6em direito tl 
rier indemniciados, pela corporapEo interessada, das despe- 
eag que fizerem com os pleitos, comtanto que ellas não 
excedam o valor real dos bens ou direitos mantidos ou se- 
adquiridos, 

Art. 438.' Os vogaes doa corpos, coasalbos ou corpo- 
raçriee administrativns aiisumem, pelo facto do juramento 
e posse, responsabilidade solidaria pela gfixencia doe bens, 
tittilotr, valores e rendimentos que lhes estso  confiado^, fi- 
cando obrigados a indemnisapão por qualquer extravio ou 
diasipagto dos mesmos haveres, e pela falta de arrecada. 
980 de todas aa receitas reguIarmente auetorisadae, quando 
estas factos provenham de negligencia ou falta de zêlo na 
administraçfio 61 seu cargo. 



g 1.0 vogaes qub ngo tomarem parte nos aoto8 ou 
iteliberqõeei de que resulte aquella responsabilidade, ou 
que, komando parte, arisignarem vencidos, ou protestarem 
em actu oontinuo, oontra as mesmas delibera~ões, ser80 
relevados da rerrponsabilidade solidaria. 

9 2 .O  0 0  membroe dos corpos e corporaçi3es adrniniet1.a- 
tivas slo solidariamente responsaveis pela falta ou insuffi- 
ciencia da cauggo dos seus thesoureiros privativos. 

3." As estaçaes a que pertencer o julgrtmanto das 
contas serão competenteri para fixar a responsabilidade 
prevista n'este artigo, preoedendo as informaç8es e d%- 
genciss ue houverem por oonvenientes, sem prejuizo dos 

rifiods. 
1 meios ju ioiaes quando por outra fdrms não posea ser ve- 

8 4 . O  Os gerentes dos corpos e corporações administra- 
tivas, quando litigarem de m& fB serão condemnados nas 
custas a que dêem oausa. 

Art. 4 3 9 . O  Os furiccionarioe administrativos, os vogaes 
dos oorpoa administrativos e os gerentes de qualquer cor- 
poraçgo, estabelecimento ou instituto sujeito d inspecglo 
administrativa, e os  respectivo^ empregadoa nito podem 
de f h a  alguma tomar parte ou interesse nos contratos 
estipuladoa sob a dministraçio ou inspecgão a seu cargo. 
A infracgsio d'este artigo importa a nullidade do contrato, 
e rerpunsabi1ida.de por pardas e damnos para os transgres- 
10188. 

Art. 440." E m  nenhum caso pljde ser auotoriaado qual- 
quer uorpo ou aorporaçgio administrativa, estabdecimeato 
ou' institato sujeito h fisonlisap&o do estado, salvo o dis- 
posto para as juntas de parochias, a contrahir emprestimo, 
cdos encargos, por s i  011 junto8 sos de emprestirno ante- 
rior, igualem ou excedam a quinta parte da sua reoeita 
ordinaria, calculada pela media da cobrada no trienaio im- 
mediatamente anterior, c nenhuma auctorisação póde ser 
ooncedida para este effeito senh por meio de deureto pu- 
blicado na integra na folha offioial. 

unico. O praso da amortisação não exaederti nunoa 
trinta annos. 

Art. 441.O Ngo podem os corpos nem os conselhos ou 
oorporspaes adminietrativas effectuar obras de constriicção 
nova, reconstrucgão ou grande reparaçb, sem que pre- 
viamente tenham sido approvados o projec$o e orçamento 
respectivos pela estaçXo tutelar, ouvindo, quando o julgar 
aonveniente, o director dag obrae publioas do districto. 

8 unioo. Exaeptuam-cie a8 obrari de construcção nova, 
reoonstruog2lo ou grande reparaçsto de valor nLo excedente 
a 200#000 rQis. 

Art. 442.' S e r b  feitos em hasta publica, precedendo 
annuncios, com intervallo de vinte dias, pelo menos, os 
oontratos d~ alienapBo, arremataç2lo de rendimentos, arren- 
damentos, ernpreitada~ e  fornecimento^, em que forem in- 
teressados os oorpoa, conseihos e corporações administra- 
tivas, sob pena do procedimento prevido no s . O  1 . O  do 
artigo 422.' 

9 1 . O  São díspentiados de haste publica : 
1.' As obras de mera separação, os forneaimentos de 

objecto8 de expediente ordinario dos estabelecimentos e 
repartigties, s os fornecimentos ou errendamentos de valor 
não exoedente a 50WQ00 r&; 

2 . O  Os fornecimentos de objectos cujos foi.nec:edoree se- 
iam unicos ou munidos de privilegioe; 

3 . O  Oe aontratos para obras de arte, objectos ou instru- 
mentos que s6 podem ser forneoidos por artifices ou pro- 
ductores experimentados e de confianp; 

4.0 Oii contratos para obras, forneoimentos, transportee 
e empreitadas que nELo tiverem oflerta em praga, n8o de- 
vendo n'eate caso a importanoia dos aontratos exceder a 
base da licitaçlo ; 

5 . O  Os contratos para obras de reparaçgo, em que fo. 
rem interessadas as oamaras municipaesi, de valor nEo ex. 
oedonte a 100~000 r6is ; 

6iQ Os casos dt, forga maior ou de reconhecida conved 

niencia ublica? que aesim o exigirem, precedendo aucto- 
risapão L oompetente estaqão tutelar. 

8 2 . O  Nito tendo havido lioitztnteir abrir-se-ha novamente 
licitagaio sobre a meBma obra, fornecimento, trane orte 
ou em reitada com o augmento de 6 or cento so re a l B t' 
base a licitago primitiva; e, se ain a o# n8o houver, 
poderão realisar-8e estes serviços por oontrato ou ajuste 
particular, ouja importancis não exceda a base da licita- 
@o ou por administrqiio direata da oorporaç6lo) ou voltar 
a novas raças, se não for possivel o contrato, ou não con- 
vier a a! ministrapao direota. 

8 3.O Nh havendo lioitantes, ou sendo o preço offere- 
cido em pr a inferior ao da base da lioitaçKo, poder80 
ser dispens30s de hasta publica os contratoe sobre men-  
damentos e rendimentos, oomtanio que se façam por prego 
superior ao da referida base. 

Art. 443.O As proprieddes conoaIhiis ou parochiaes, 
emquanto não forem desamortisada~, s6 podem ser appli- 
cadas ao uso do municipio ou da parochia, ainda que di- 
verso d'aquellq a que primeiro foram destinadas. Si- 
Ihantemente se proceder& com 08 bens das corporagões 
administrativas. 

Art , 444.O As disposições d'ests codigo relativas. As alie- 
mgties dori bens pertencentes aos aorpos e corporações 
administrativas nto prejudicam o que estiver preceituado 
a respeito dos mesmo8 bens nas leis de desamortisq&o. 

$ 1.' A alienação de qualquer terreno baldio, de valor 
inferior a 100~000 rhis, ser8 feita peIarr cantaras munici- 
paes, com a8 formaiidades determinadas para a venda do0 
f'bros na lei de 21 de abril de 1873 e regulamento de 25 
de rietembro do mesmo anno, podendo, tanto a alienapito 
de baldios como a de fdros, fazer-se independentemente 
de inventario, quando este d o  esteja ooncluido. 

9 2." O governo poder8 sustar a alienaç&o on trang- 
ferenoia de bens moveis ou immoveie dos corpos e corpo- 
rações administrativas que tenham valor hiatorico, artis- 
tico ou aroheologioo, e regular a coneervapão d'elles quando 
nElo prefira tomaI-os a seu aargo. 

CAPITULO I1 

Art. 445.O Nenhum magistrado ou outro funocionario 
administrativo p6de ser perturbado no exeroicio das suas 
Euncç8es pela auctoridade 'udioial, nem por qualquer outra. 

Art. 446.O As auctori d ades, magistrados ou funcoia- 
nil1'i08 adminktrativos e polioiaes, ou agenteri da auctori- 
dade administrativa ou policial, v d e m  ser demandados 
civil ou crimUa.almente, sem previa auctoririaç?lo do go- 
verno, por factos relativos As suas funoções, mas o res- 
pectivo despacho de pronuncia, ainda que nlio admitta 
fiança, nenhum effeito produzir4 sem que seja previamente 
intimado e passe em ulgado, ficando entto o indiciado L suspenao do exeroioio  sua^ funcções. 

Art. 447.O Us magistrados administrativos ou seus de- 
legados que, no exeroicio' de snatr funcçõeri, forem ame& 
gados ou insultados, dovem immediatamente fazer prender 
o oul~ado, formando auto, que remetterb, na termo de 
vinte e quatro horas, ao agente do miniaterio publico. 

Art. 448." 0 s  magistrado8 administrativos 
meiro logar em todos os aotos e solemnidadee 

gulamentos do governo. 
segundo a sua gerarahia, e na conformidade 

CAPITULO I11 
Obrigapas aoumuns aoe hino~ioiiarfoii e corporaqms 

ndmfni strativa~ 

Art. 449.O Todas as oorporaçTies, magistrados e quaes- 
quer outros funwionarios ue deixarem de cumprir, nos 1 , praaion e termos legaeci, ari o rkafjões que por esta oodigo 



lhes aifo impostas, ficariio solidariamente responsaveis por 
qwlquer prejuizo que poasa resultar as sua neghgenois 
ou omles2b. 

Art. 450.' Os corpos administrativos e todas as oor- 
poraflas administrativas, magistrados e funcaionarios, en- 
carregados de servi os administrativos, são obrigado8 a 
oamprir, aob pena i!e desobediencia, e salvo o direito de 
respeitosa representqb, todas as decis6es e ordens legaea 
dos seus superiores, os quaea, depois de primeira e se- 
gunda advertencia, poder80 mandal-as,cumprir por dele- 
gados eilpeciaeci. 

# unico. Da mesma forma poderá proceder o governa- 
dor civil, quando, depois' de advertidas nos termos d'este 
artigo, as sobreditas entidades deixem de cumprir a s  suas 
obrigagõea legaeu. 

Art. 461 .O Cumpre As repartições administrativas faoule 
tar nos seus registos e documentos, que n b  sejam confi- 
dencirres ou reservados, os exames que os magistrados 
judiciaes, com previa aviso do dia e hora para elles desi- 
gnados, Ihes requisitarem no exercicio daa suas funcções 
em materia civel ou criminal. 

5 1.6 As competentes auctoridades e funccionarios pre- 
venirk os magistrados judiciaes, quando o assumpto seja 
confidencial ou reservado, de que não podem entregal-o a 
exame, e, em caso de duvida, a propor50 4s estagões eu- 
porioros. 

5 2 . O  Aos presidantes dos corpos, conselhos e corpora- 
F&udministrativas aompete auctorisar a expedig&o de 
certidaas de documentos dos seus src11ivos. 

Act. 452.O As mesmas repartiç8es devem passar as cer- 
tidlie~ que lhes forem requeridas sempre qiie o aeaiumpto 
a que se refiram ngo ~ e j a  confidenaial ou reservado, e da 
respectiva expedig9to n h  resulte prejuizo ao servi90 pu- 
blico. 

§ unico. Consideram-se sompre de natureza reservada 
ou a correspondencia oficial, as informações 
dos funccionarios publioos e as investigaçaes policiaee. 

CAPITIJ1,O IV 

Empregados admlniritratlvos 

Art. 453.O Os quadros dos em regadas doa govei-noa ci- P vis, das administraçgee de conce ho, dos corpos ou corpo- 
r&Fã""ddmini~trltti~~s e doa estabelecimentos ou instittitos 
administrativos, silo os íhadpri pelo governo, e s6 por de- 
areto publicitdo na folha official. poderão ser alterados, quer 
uanto ao numero ou categoria, quer quanto ao vonoirnento 

%os empregndas. 
$ 1.0 Vagando algum emprego dependente de corpo ou 

corporação administrativa, incluindo o de facultativo mu- 
nicipal, de estabelecimentos ou institiitri~ a que nie refere 
este artigo, e que ngo esteja inoluido em quadro jA fixado 
pelo governo, sobreestar-se-ha no provimento at8 que oete 
resolva hcorca ds extincgfo d'elle ou da respectiva con- 
serva& o dotapiio. Em caao algum B licito As sobreditas 
entidades augmentar a dotaçgo dos empregos, esteja ou 
nKo jQ. fixada. 

g 2 . O  0 8   empregado^, a que se referem eata artigo e o 
$j 1 . O ,  a6 por concurso podem ser nomeados. P ~ d e m  com- 
tudo ser promovidos eem pqncurso os empregados das se- 
aretarias dos governoe civis, que tivessem doia annos ou 
m a i ~  de bom e efFectivo serviço na data da publicap&o do 
eodigo administrativo de 17 de juIho de 1886. Da mesma 
fdrma, e  alvo o disposto no artigo 155.O, podem os em- 
pregados das camaras municipaes de Lisboa e Porto ser 

B classe immediata, segundo a antiguidade no 
servipo da ,repartip% a que pertencerem. 

8 3.0 0 s  empregados dependentes do8 corpos adininis- 
trativos, ou remunerados pelos seus cofres em rasão do 
aervigo activo, que prestarem, n8o podem exemer nae roa- 
peBtivae oircumsoripl;ães, nem ainda camo substitutos ou 

interinos, funoções de anotoriiiade publica. A infracçlo do 
disposto n'este paragrapho importa deade logo a perda do 
emprego, e em nenhum c a ~ o  ou tempo poder8 o infractor 
ser nomeado para elle s titulo de reintegração. 

Art. 454.O fi expreeiiamente prohibido a todas as aucto- 
ridades, corpos e corporações administrativas, e aos vo- 
gass d'estss oolleotividstde~: 

I.' Fazer nomeagões de empregados n b  tendo oompe- 
tenoia para este effeito ; 

2.O Nomear, alem dos quadros, quaesquer empregados 
provisorioa ou ,temporarios, sob qualquer pretexh de- 
nominaçto que seja; 

3.' Preenoher quaIquar vacatura com outro individuo, 
que não cieja aquelle que por lei ou regulamento n'ella 
deva, ser provido ; 

4 . O  '(Jonceder gratificaç8es, ajudas de ouirto ou quaes- 
quer remunerações extraordinarias n&o auctoriaadas aupe- 
riormente e descriptas em orçamento devida e competen- 
temente approvado. 

5 unico. A infraogão do disposto n'este artigo, alem de 
produzir nullidade, importa a responsabilidade doe infra- 
ctores por violação de lei expressa, e obriga-ori a repor as 
quantias reoebidasi pebs illegalmente nomeadori ou remu- 
nerados. 

Art. 455.O As nomeaçõee para empregos, sujeitos ao 
pagamento de diroitos de mercê,, da com etencia das au- 
ctoridades, corpos administrativos e esta i elecimentos de- 
pendentes do ministerio do reino, ser80 feitas por despa- 
ohos exarados nos mspeotivos processos ou requorimentw, 
os da competencia das nauatoridados singulares, e por 
cordZiosi exaradoe nas respectiva0 actari oa da competen- 
oia das abinistrq8ee colbctivas. 

Art. 456.O Os daapaohos ou accord8os de nomea$o 
ser80 communicadoa aos nomsadoa com aviso para se h- 
bilitarem ao pagamento dos direitos de mercâ noir pra- 
00s legaes, e concluirem o seu enoarte no de quatro me- 
zeB. 

Art. 457.O Os governadores civis, logo que recebam 
oomunicrapb official de terem oe nomeados pago os di- 
reito de mercg, ou de lhes ter sido permittido pelo rninis- 
teiio da faaenda o pagamento em prestaç8es, sssim o par- 
ticipariio As auctoridades ou ~orporações respeotiv~, para 
que possam expedir os diplomas de encarte aos nomea- 
dos. 

Art. 458." 0 titulo de nomeagb dos empregadoa dos 
oorpos e corporaç8es administrativas é um alvarS fundado 
na deliberqão que oe tiver nomeado, e expedido pelos 
reripectivoa presidentes. E, oom respeito aos empregados 
nomeados pelos magistrados adminiatrativos, 6 o seu ti- 
tulo de nomeação um alvari4 pa~sado pelo respectivo ma- 
gistrado. 

§ 1 . O  Estes alvariia ter80 O ~6110 da respectiva reparti- 
$0, não sendo  expedido^, qiirtnto aos nomeados pelos cor- 
pos ou magistradoa administrativos, sem previo pagamento 
do imposto do sê110 e sem se mostrar que o intereseiado 
riatisfez, ou foi auctorisado a satisfazer em prestapões, os 
direitos de mercb que d e ~ i d o ~  forem. 

5 2 . O  Os presidenteei das ornaras e dae juntas de paro- 
chia e os adminietrdoreri de concelho dar2lo parte ao go- 
vernador civil das nomeagqee dos seu8 empregados, uom 
declaração dos vencimentos e lotqão dos empre os, sendo 
feita8 por intermedio do adminiatrador do ooncel *h o aa par- 
ticipag8es das juntas de parochia, e o governador aivil 
dar& oonhecimento de todas ao ministerio da faaendn. 

Art. 459.O Quando os nomeados não se enoartnrem no 
praw de quatro mezes, ser-1he~-hão suspensos os venoimen- 
tos at8 que o encarte se realise, ficando oe ~befae das re- 
partições, que o contrario consentirem, responsaveis pelos 
direitos devidos pelos empregados remiesoe. 

Art. 460." Nenhum dos empregados a que se refere o 
artigo 455.' poder& exeruer as sua0 funcçõea sem haver 

A yrerrbd~ o devido juramento. 
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Ar$. 464.O O processo executivo para ri. cobranpa de 
derramas daa oongruaw parochiaes Q applicavel á cobranp 
coeroiva dos bolos, premios, rimiciaa ou quaeaquer pres- 
teLg8es aimilhantes, estabeleci as por contrato ou costume 
legitimo, e computadas nm ma8mas congruas, precedendo 
rol, com indioaçh da corre~pondeate remisai90 a dinheiro, 
exposto h recTamaçElo pela junta de arbitramento e extra- 
hindo-se conhecimento da preeitagIlo devida. 

Art. 468." O ministerio publioo junto dos. tribunaea de 
justi98 6 competente para requerer e seguir todo o pro- 
oeseo administrativo, fiscal ou judicial, que competir, para 
cobrança das derramas e quaesquer rendimentori compu- 
tados nas congruas parochiaes. 

Ad. M1.0 Aos empregados dos oorpos admini~tkativos, 
que não binbm aposenaç30, das oor oraç8es administra- 
t i v a ~  ou de estabelecimentos ~ u b s i  d/' ados ou fiscalisrtdos 

estado, de nomeaçito posterior tl publicação do de- 
~r:reto de 6 de agosto de 1892, nBo ser8 abonado venci- 
mente sem que mostrem em cada mea que estso contri- 
buindo, como aociori, para alguma caixa de pensões ou 
soccorroa a iuvdidos ou inlxabilitados. 

9 unico. A infracgão do disposto n'este artigo importa a 
merima responsabilidade que o ordenamento e satisfaç&o de 
des eeas não auctorisadas. 

I r t ,  462.' Oa empregados dos corpos administrati~os e 
os das s.ecretariqs doa governos civis e admlnistrqTIes doa 
concelhos ou bairros, que tiverem nomeqões vitrtlicias ou 
por tempo illimitado e vencimentos annuaes permanentes, 
s6 podem ser suspensos ou dernittidos, com previa au- 
diencia suq, por desleixo, erro de officio oii mau procedi- 
mento. 

g iinico. A dispoi~içBo d'este artigo nETo prejudica o exer- 
cicio das attribuiç8es dos corpos administrativos sobre a 
extincglo de empregos desnecessarios ao seu eerviço, ainda 
que estejam rovidos em empregadoti, contra og quaes n#o 
haja motivo $e procedimento; mau, se o emprego for res- 
tabeleoido, embora oom differente denominagh ou venci- 
mento, s6mente será n'eIle collocado o anterior serventua- 
rio, salvo renuncia ao seu direito. 

Art. 463.O Aos officiaes de diligcnciae da sdministrap80 
do concelho, aos seiadores e guardas campestres psrten- 
cer8 metade do producto das multas por transgressges de 
posturas e regulamentos policiaes, quando tenham sido im- 
postas por sua diligencia. A outra parte pertencerd 9, ca- 
mara municipal, ou ter8 o destino indicado noei risgulameri- 
tos etrpeoiaes que forem estabeleeidoil pelo governo ou pelo 
governador civil. 

$ 1 . O  As posturas e rbgulamentos policiaes dos corpos 
e auctoridadea administrativas começam a obrigar tres 
dias depois de publicados por meio de editaes affixados 
nos logares do e~tylo, se outro praso não for designado 
nas mesmas posturas ou regulamentos. 

g 2.O Deixam de rrer receita das camaras municipaes 
das concelhos, em que forem impostas, a8 multas, ou a 
parte d'elks, que pertenciam ás antiga8 juntas geraes 
de diritricto pelas tranrigress8es dos respectivos regula- 
mentos. . 

CAPITULO V 
C O ~ ~ ~ U A B  parfiahiaes 

TITULO XII 

44t8 em que tiver gleas eãecupgo, sem prejuizo da vali- 
dade d o ~  brmos jh procesriados. 

8 1 . O  Os governadores uivie dos diversos districtorr, logo 
que n'elles tenha execu:upEo esta oodigo, nog termos da lei 
de 9 de outubro de 1841, enviarao os ditos processos aos 
competentes juieos de direito. 
. g 2.' As reclamações e recurflos facultados por este co- 

digo, e não comprehendidos no de 4 de maio de 1896, EIBO 
appiicaveis s6ments aos actos e decisões posteriores i pu- 
b1icai;go do mesmo codigo. 

Art. 468.O A junta geral e B commissto districtal de 
Coimbra continúa pertencendo a administraçlb do hospi- 
cio de expostos, desvalidos o abandonados, e fi junta geral 
e B commissiDo districtal do Porto a administração das casas- 
hoapicios installadas nas cidades do Porto e Penafiel, com 
as receitas que por lei aonstituem dotapão dos mesmos 
estabelecimentos, nos termoe do 8 4.O do artigo 1 3 . O  do 
decreto de 6 de agasto de 1892. 

Art. 469.O O estado continuar$ cobrando se  peroenta- 
genÈ, votada6 pelas imtigas juntas geraes, e por esta re- 
ceita sdiefar8 os encargos, com que para elle foram trans- 
foridos, incluindo os subsidias, a que se refere o artigo 14.O 
das instrucpoes de 24 de dezembro de 1892. 

Art. 470.O As camaras municipaes, que 4 data da pu- 
blicagão,d7este codigo estiverem lagdrnttnte cobrando per-a 
centagens superiores As fixadas nos artigos 125.O e 130.O, 

oderfo ser mctorisadas pelo governo a continuar a. co- 
grangn das mesmas tsxaa, somente emquanto forem indis 
pensaveis para a. dotaçgo de emprestimos n'aquella data 
Legalmente aontrahidos, 

8 unico. Continuam subsietindo as barreiras para oo- 
braíipa de impostos nos conceIhorr onde eetiio estabeleoi- 
das, n#o podendo ser alteradas sem auctorisag80 do go- 
verno. 

Art. 471.' Continuam na parte applicavel em vigor, 
inclusivltmente para a seoretaria do governo civil de bis- 
boa, as tabellas de emolumentos approvadatr pelas cartas de 
lei de 23 de agosto de 1887 e 13 de maio de 1896 quanto 
ti respeotiva percepçno, contagem e distribuiçEo. 

9 1." Os emolumentos nors processoo do contencioso ad. 
rninistrativo eerão oontados ao juiz, ao delegado do proou- 
rador mgio e ao resp&ivo escrivgo, nos mesmos casos e 
pela forma por que o eram a favor dos vogaes dos extinotos 
tribunaes collectivos districtaes, dos agentes privativos do 
ministerio publico e dos secretarios doa mesmoti tribiinaes. 

8 2." Os emolumentos da commissf&o districtal, de oie 
de deduzidas as despezas de exp~dienh,  serão distri r ui- 

i)isposiqões transitorias 

'Art. 466." A oamara municiipal do Porto continuar& 
funccionando, como actualmente se aoha oonstituida, at8 
ao fim do periodo,,para que foi eleita. 

Art. 467.O Ari dis osiç8ee d'este codigo áoerca da com- S petencia e tramites o contencioso admixiistrativo em todas 
as instancias s$o applicawis aos prouessori pendentes na 

dos par igual4 entre -os seus vo&a e o 'secretario geral, 
devendo contemplar-se tambem com a mesm? igualdade o 
auxiliar do . secretario da comrnissão, e nos processos de 
contas o empregado ou 'contador, que intervier no prooeilso. 

9 3." Aos contadores do8 extinotos tribunaes adminis- 
trativo~ ngo B abonado outro vencimcnto alhm do estabe- 
lecido no paragrapho anterior. 

' 

§ 4 . O  Os emolumentos das oertidtíes passadas pelo au- 
xiliar do secretario da comrnissto districtal serlo privativos 
d'este empregado e contados pela tabella das secretarias 
dos governos civis. 

9 5 . O  Continha sendo applicavel A contadoria do hospi- 
tal real de S. Josb e annexos o disposto no capitulo 1 . O  

da referida tabella, con~tituindo receita do hos~ital os emo- 
Iumentos n'ella fixados ; e B nos mesmos termAs applicavel 
aos da universidade de Coimbra. 

§ 6 . O  Os oontinuos da secretaria do supremo tribunal 
administrativo continuari30 a ser tambem contemplados, 
em proporção dos seue ordenados na distribuiçb dos emo- 
lumentofi pertoncantes aoís empregados da mesma secre- 
taria. 

8 7 . O  A tabella judicial, a que se refiràm as tabellas, 
leis ou regulamentos administrativos, Q a que estiver em 
vigor no civel para os actos judioiaes. 

Art. 412.O Emquanto nao forem deoretados novors regu- 
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lmentos, continuarão a reger, oom as modifisapSes eeta- 
belecidaai n'este codigo, os que esao em vigor. 

Art. 473.O As attribuiçõee, que nELo forem oontenciosas 
ou consultivas, commettidas por leis espeoiaes aos extinctos 
oomelhoe de districto, ficam pertenaendo QB juntas geraes 

estiverem reunidas. 
de dieitricto, ou 4s commiss8es distriotaes se as juntas nlo 

Art, 474.O Sdmente depois de constituidas as juntas ge- 
raes de distrioto, ter8 este codigo plena execução no que 
se refere a estas oorporaç8es e ás oommissfies distriotaes, 

as attribWçPies tutelares, que seri30 no entretanto 
desempenhadrs pelos actuaes, ficando entIo extinctaw as 
respeotivae funcç8es doei auditores administrativos, e addi- 
dos & magistratura judioisl os que sejam magiettrados ju- 
dioiaes. 

Art. 475.O As juntas geraes ser80 eleitas depois de se 
proceder á diviato dos circulos eleitoraas e A designaçRo 
do numero de procuradores de cada um d'elles, nos termos 
do artigo 37.' 

Art. 476." ContinuartrLo nos respectivo empregos os the- 
soureiroa 'municipaes privativos que n'elles estiverem de- 
vidamente encartados, nos termos da Iegielaçgo anterior; 
e eontinfia tambem em vigor o dispoeto no 9 unico do ar- 
tigo 457.0 do codigo administrativo de 14 de maio de 1896 
0s thesoureiroe municipaes privativos que n'elles astiverem 
devidamente eqcartados. 

Art. 477.O As juntas geraes, logo que estejam consti- 
tuidas, ser8 entregue a administragEo que, nos termos d 'e~te 
artigo, Ihes competir, dos bens n8o alienados, e estabele- 
cimentos, e ue, pelos deoretos de 6 de agosto de 1892 e 
24 de dezem 1 ro do mesmo amo, fôrrt kansferida das anti- 
gas juntas geraes para o estado ou para as camaras mu- 
nicipaes. 

M .  478.O Os empregados das catuarm e administra- 
paes dosi bairroe de Lisboa e Porto, e os empregados 
a oargo doa outros municipioii, que tenham ordenados au- 
periores aos fixados n'eate codigo, anterior e legalmente 
estPrbelecidoe, conservari30 os seus actuaee vencimentos. 

Art. 479.O A primeira nomeaçZio das commiss8es paro- 
ohiaes ser8 feita para ~ervirem no triennio de 1900 a 1902, 
e, logo que estejam constituidas, Ihes ser8 entregue pelas 
jnnta~ de  aroc chia os bens e estabelecimentos, cuja admi- 
nistraçfo fica por este aodigo pertencendo As mesmas com- 
missfies. 

9 unico. As actuaes  junta^ de paroohia competem 
ao fim do mesmo triennio as funcções estabelecidae n'erite 
oodigo. 

Art. 480." Continha em vigor a IegIslaçEo anterior ao 
aodigo administrativo de 2 de marpo de 1895, oonfirmado 
pelo de 4 de maio de 1896, Acerca da alienagto de bal- 
dioe, seu aforamento e f6ros munioipaes, emquanto estes 
aseumptos nlo forem regulados por outra Eórma. 

Art. 481." Poderti ser augmentado com mais 150 bom- 
beiros o peseoal do eervigo de eeguranga municipal de 
Liriboa; e nos restantes serviços do meBmo munioipio, e 
nos do manicipio do Porto poder4 ser alterada a respe- 
otivs organisaph ou distribuiçlo dentro dos quadros 
actuaee, uma vez que n01o seja por qualquer fórma ou pre- 
texto augrnentado 0 aotaai numero ou o venoimento do 
pessoal dos mesmos quadros. 

Art. 482.O C o n h a m  em vigor as disposigões e~peciaes 
ticerca de empregados addidoe e da respectiva colloca~~to ; 
podendo estes ser, sob pena de demissão, incumbidos pelo 
governo de qualquer C O ~ S ~ ~ Q  de servi90 publico, para 
a qual sejam idoneos. 

Art. 483.' As pensges de aposentaç&o, ooncedidas at8 
h data da promdgac;ão d'eete oodigo, continuar80 a ser 
encargo do~os meemos oofres, que actualmente 8x0 obriga- 
dos a pagal-ae. 

Art 484.O Ori empregados pagos pelos aofres dos cor- 
pos administrativos, que actualmente d o  têem dheito w. 
aposentaçb, poderão adquiri!-o na conformidade do 8 unico 
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do artigo 1 . O  do dmreto n.O 1 de 17 de julho de 1886, e nos 
termos applicaveis do deoreto de 14 de outnbro do mesmo 
amo, mas aos que ao tempo da promulgag%o d'este codigo, 
excedam o limite de idade marcado n'e~se 9 unico do ar- 
tigo 1.' do decreto de 17 de 'ulho de 1886, 56 poder& ser d concedida aposentaçElo, quan o, tendo a8 demais oondigBes 
d'ella, paguem, pelo menoe, para a caixa de aposentapões, 
quinze annuidades de 12 por cento sobre os seus venci- 
mentos, devendo n 'e~te caso a aposenhg8o realisar-se 
pa~sados seis mezeri, durante oa quaea ~ o n t i n u ~ r ~ ~  a, pagar 
a mesma quota. 

Art. 485.' Aos medioos municipaes de partidog, com- 
postos actualmente de freguezias pertencentes a differen- 
tes concelhos, 0llo conservados os venoimentos,. que t inhm 
t i  data da publicapão do decreto de 13 de jane~ro de 1898. 

Art. 486." Os thesoureiros diatrictaes, que em execupgo 
do decreto de 6 de agosto de 1892 ficaram addidos aos 
governos civis, e que ainda se consarvem n'esta situaçao, 
voltartio a exercer o anterior emprego nos termos d'este 
codigo oom oe venoimentos, que tinham na data da pu- 
b l i c a ~ % ~  d'a uelle deoreto- 

unico. 8 s  outros empregados addidos aos governos 
civis ser80 do proferencia encarregados do expediente das 
juntas gera68 e commissões dlstrictaes, sem prejuiao da 
coadjuvaç#o, que devem prestar-lhe os dos quadros dos 
mesmos governos civis. 

Paço, em 21 de junho de 1900.=Joed Lwckno 
Castro. 

n. au U. n.O 136, ae e5 as junho. 
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