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PREFACIO ycy 
Offerecemos hoje ao publico a 2." edição da Collecç80 de leg~slação 

fiscal relaizva as pnnczpaes contribuições directas, a contabzl~dade 
publica e h oryanzsação e admintstragiío da fazenda publica. 

Tendo-se esgotado a I." edição no praso, relativamente curto, de 
cinco annos, corria-nos a obriga~ão de responder ao benevoIo acolh- 
mento que este trabalho mereceu, emprehendendo a reimpressão da 
obra, e melhorando-a com as alterações exiçidas pelas necessidades 
occorrentes. Assim é que, além de preenchermos n'esta ediçáo muitas 
lacunas que a primeira continha, foi necessario addicionar-lhe os Ei- 
plomas que desde então (1879) se publicaram, e remodelar o trabalho 
desystematisação pelas reformasintroduzidas ultimamente na legis la~o 
tributaria e fiscal. Neste intuito foi supprirnida a secçáo que a b r a n p  
o imposto de vtação, abolido pelas leis de 31 de março e 17 de maio 
de 1880, e abriram-se novas secções contendo a legislação relativa 
ao imposto de rend~mento, as matriculas e cartas e ao add~cional de 
6 por cento. Todas as outras secções foram mais ou menos alteradas, 
sendo para notar os melhoramentos introduzidos na legislação ácerca 
da contribt~zçâo pred~al, da deczma de juros, da contnbuiçüo de regzsto 
e do imposto do sêllo, onde, além das addições indispensavelmenie 
reclamadas, se dá conhecimento das resoluções mais importantes das 
estaçoes fiscaes superiores e dos tribunaes do coniencioso, assim como 
das mais interessantes questões ventiladas ultimamente pela imprensa 
juridica do paiz. 



lkreu-nos o desejo de cumprir um dever de cortezia para com o 
publico, e de mostrar-nos assim reconhecido ao beuevolo e l~songeiro 
acolhimento com que têm sido honrados todos os nossos irabalhos 
juridicos. 

Tendo começado a ~mpressão d'esta obra n'um dos primeiros mezes 
de 1883, julgámos acertado additar em appendice os diplomas officiaes 
que se publicaram emquanto a obra se demorou no prelo, e que ~á 
não poderam entrar no logar proprio. D'este modo achar-se-ha c,om- 
prehendida n'esta obra toda a legislação publicada até a data em que 
sahiu do prelo, e os diplomas posteriores serão por nós colligidos em 
supplementos d'este mesmo formato, á medida que parecer conteniente. 

Cremos satisfazer assim os justos desejos dos leitores e estudiosos. 

Coimbra, 1 de julho de 1884. 

I 

IMPOSTO DE RENDIMENTO 

-a 

Lei de 18 de junho de 1880 

:W Lioa, por graça de Deus Rei de Pwtugal e dos Algarses, ete. 
Fazemos saber a todos os nossos subditosque as c & t ~  g e ~ e  decretaram. 
e nbs queremos a lei seguinle : 
e As@ í ." $ meada uma contr~bui~2tr geral sobre o rendimento, b quai 

êQaLsujeitos, nos temes da presente lei, to& os rwdirnentos p d u r d o s  
ou disfructados, no continente do reino e nas ilhas adjacentes, &as as 

,feitas asdedueçòes e effectuadosos abatimentosadeante preseripbs. 
Art. 2." Para os effeitos do lançamento e cobranya d'esta contdbuiç&o, 

o& i ~ d m a u h s  dos contribuintes sao divididos em classes, COnfurtUe 
resultarem : 

A -% agpiiea@o de capitaes ; 
3 - i h ~  exerciciu de algum emprego; 
C -De p r o ~ r i e u e  immobitiaria ; 
D- De cmntercio e indtistsia ; 
E - De qualquer proveniencia, quando nko produzidos, mas disfrueiactes 

no continente do reino e nas ilbas adjacentes. 
ArL. 3 . O  Na classe A comprehendemae os rendimentos de capibdes 

1 
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empregados em titulos de credito, quer sobre o eslado, quando cobrados 
no paiz, quer sobre particulares, quer sobre associacões, e os resultantes do 
direito a prestações ou pensões não comprehendidas nas classes seguintes. 

Na classe B comprehendem-se os rendimentos provenientes de ordenados, 
pensões, soldos e quaesquer outras remunerações, pagas directamente pelo 
governo, ou de vencimentos de empregados publicos de corporações admi- 
nistrativas e de estabelecimentos subsidiados ou não pelo estado. 

Na classe C comprehendem-se os reridimentos de qualquer das especies 
de ~ r o ~ r i e d a d e  immobiliaria perfeit~, da emphyteuse, sub-emphyteuse, 
cenao. quinhão, usufructo, e hebitaçeo. 

Na classe D comprehendem-se os rendimentos obtidos pelo commercio, 
e pela industria, compreheudiclo o exercicio de qualquer profissào, arte ou 
ollicio. 

Na classe E c ~ ~ ~ - h i $ @ d o s  os rend~mmnt&~iie, embora não 
produzidos, forem isiructados, no contrnente do reino, e nas ilhas adja- 
centes, qualquer que seja a sua origem e proienienria. 

Art. 5." Os rendimentos da classe A serão computados segundo as 
hypotheses, quer pela importancia dos juros, diridendos, interesses, lucros 
que osrespectivos capitaes produzirem, e que por qualquer trtulo forem 
distribuidos, ou não sendo possi,el determindl-os, pela mkdia do juro na 
localidade, quer pela importancia annual da pensão ou prestação devida, 
abatendo-se sempre as contribuições e os encargos especiaes a que esses 
rendimentos estiveseigsujstos. . 

$ unico. São isentos da presente contr~buição os rendimentos d'esta 
classe quando percebidos por estabelecimentos de caridade, beneficencia 
ou indru~&o,publica, e peles monte-pios, associa@as. de soccglros mri\uos 
ei,somedadss sotedi&as. - ,, 

Arl. 5." Os rendimentos da classe B serso aavakados IM toia&& da 
Slre:respectivâ kpnrtan& &nua1 com as segui&s isencões e dediicçáes: 
.. 21U:%a weotoe os,reedirPeatos qw,não excederem a somma annuaide 
iSWg00 reis, 2 

& ?  O s r e d m n l o s  superio~es a 150@80 rkis, masinferiores a 4BQ@00 
reis, seBo tribatados s6 na parte excedente ao murimo isento. 
.,A+? Os reedmenixrsqueperfizerem, ou forem superieres a 450@00reis, 

serão collectados na sua importancia total. 
4.' São isentos, qualquer que seja a. sita importancia, os rendinteatos 

provenientes de praças de pret do exqcito e da armada, de Fonrqees e 
ajudas de custo eventuaes abonadas a empegados uwta QU rnilitafes .em 
serviço do estado e de comedorias dos o6eraes e empregados civis embar- * h p e r i b k e s  do minisbenn da mapinha. 

Art. 6." Os rendimentos da classe Gserào calculados, para cada freguezia, 
p@k@i@tdd#de do reerbimento predial cokiectmel inscripto na respectiva 

matriz,-e para cada proprietario, pela justa apreciação relativa do seu 
rendttuento annual pela f6rma prescripto n'esto lei. 

1.0 Do rendimento total da parochia abater-se-hão: 
1 .D A imoorEanc~a da respecti~a contribuição predial, tanto geral, como -. 

districtal, municipal e parochlol ; 
2.0 uez por cento de rendimento collectave1 dos ~red ios  urbanos para 

despezas de conservação. 
$ 2.0 Do rndividual abater-se-hão: 
i.' Os v o s  dos creditos hypothecanos ; 
2.0 As annuidades resultantes de qualquer onns real. 
, $ 3 , 0 -  Sao isentos da presente contribuição os rendimentos inscriptós na 

&t+jE-pfedial por quantia não excedente a 50&000 réis, quando resul- 
tantes de predios sitos no concelho, em que o respectivo propnetario t e d a  
Rsidencii effecliva. 
.&A*. 7." Os rendimentos da classe D ser80 avaliados na exacta impor- 

t anm annual que fòr declarada pelo contribninle, devendo este abater - 
todos a coatnbu~ção industrial ou correspondente, os impostes districtaa, 
munrcipaes e pa~ochiaes, e, nos nèo profissionaes, ainda os encagos seguides: 

-1.0 Despeeas de eonseríação ou de reparaçâo de otkinas e atmazens; 
Z.O,~Eqwitativa percentagem para amorlisaç30 do talor das machinas e 

utmilios ; 
3." 'Premio Ao seguro ; 
4.O Vencimentos de empregados e salarios de operarios; 
5 .O  Juro de capitaes tomados de emprestimo, empregado# na respecti~a 

mdustria on corninercio, e não assegurados por hypotheca, eu por consr 
gnaçâo de rendimentos immobiliarios. 

$, i." Quando a apreciaçlo referida se niio podér realisar, por falta de 
d.beiataçâoi o reridimento do contribuinte ser& calculado ou tio &TIO da 
swa queta do imposto respectivo, ou por justa apreei.ação relativa Feita, 
conforme as hypotheses, nos termos previstos no n.' 3.' e no $ 3.0 do 
artige 1s." abatida a irnportaricia da refenda contribuição. 
"$3 $Ia Os rendimentos d'esta classe poderào ter as seguinte9 iseuçbes e 
deducçóes : 
15' Os Pendimentos que não exceddrem a 4 504000 reis s8o isentos de 

contribhiiçáb ; 
2.. Nos rendimentos superiores a 150$000 r8is mas inferiores a 

&5@#000 réis s6 ser8 tnbutada a parte que exceda oquetle &&O ; 
3.' Os rendimentos que perfizerem ou [orem superiores a 85O@i000 reis 

serato tributados EM saa'tofalidade. 
Art. 8 . O  Os rendimentos comprehendidos na classe E ser80 avaliados na 

sua importancia annual, conforme constar da declaração do respectivo 
contribuinte, e na falta d'esta, por justa apreciaq8o baseada nas informa@es 
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colhidas, e proporcional ao modo de vida externa, hs despezas conhecidas, 
e as verbas de contribuiçã~ de renda de casas e sumptuaria pagas pelo 
contribuinte. 

$ p,03São isentor da presente coiitiibuicjo os rendimenlps d'esta classe 
nos dois casos seguiates: 
,, 4.4 disfructados por membros do corpo diplomatieo estrangeiro 

em effectivo serviço OU por agentes consulares de nações estrangeiras, não 
subditos portuguezcs ; 

2." Quando dislructados por subditos estrangeiros nào domiciliados ou 
não residentes por mais de um anno. 

Art. 9.O A taxa da coptribuição geral sobre o rendimenlo será a seguinte: 
para os rendimentos da classe A, exceptuados os sujeitos 6 coutribuiç~o 
bancana, A industrial e a decima de loros, e para os da classe E, 3 por 
cento, e para todos os outros, 2 por cento. 

Art. 20." Para o lançamento da presente contribuiç20 sobre os rendi- 
mentos das,dasses C, D e E barera commissòes parochiaes e municipaes, 
gue serão organisadas nos termos dos arligos seguintes, e terao as attri- 
buiçaes que l b s  sZo conferidas na presente lei. 

Art. 41.' Em cada parochia haíerá uma commissão composta de cinco 
membros,. um dos quaes será ~iomeado pela camard municipal, e semira 
de presidente, dois serão nomeados pelo escrivão de fazeuda, designando 
este qual d'elles deve ser o secretario, e dois pela respectiva )unta de 
parochia. . 

$ 1.' Os membros d'esta commissão serão residenies na paiochia, 
podendo ser uomeqiospara taes cargos os parochos, regedores, professores, 
as auctoridades ou funccioiiarios da freguez~a e os proprios vogaes da Junta 
oorqeante. 

$ 2." #as parochias sedes do concelho o escripturario escolhrdo pelo 
ocri\àp,  de fazenda exercerá as attr ibui(òes de secretario da eommissão 
paroehiqi. 

$ 3." Podem ser a~nexadas umas parochias a outras contiguas do 
mesmo concellro, uma vez que cada grupo de pmochias não exceda a 1:000 
fogos. N'este caso o numero dos membros da commisslo parochial p6de 
ser augmentado de modo que cada parochia tenha na commissão, pelo 
menos, um representante, que será nomeado pela rerpectita junta. 

$ 4 . O  Nas cidades de Lisboa e Porto, e nas restantes povoações que 
tenham mais de &O00 fogos, poderh h a ~ e r  subdivisões de freguezias e 
mais que uma commissiio parochid. 

Art. 12." Em cada concelho havere uma commissáo municipal composta 
do presgeote da camara municipal, que servir8 de presidente, do escriváo 
de fazenda que serv~rh de secretario, de um vogal nomeado pelo delegado 
do thesouro e dois pela camara municipal. 
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$ 1.' Para os etfeitos d'esta disposiçào cdda bairro de Lisboa e do 
Porto será considerado como um concelho, servindo de presidente no 
bairro, s6de dos paço5 muuicipaes, o presrdeiite da camara, e nos oatros 
IJ vereador que esta designar. 

$, 2." O secretafio da commissão purochial deve prestar ao escriváo 
de fazenda informação Acerca de todas as delibera~ões, da commissão 
parocbial, e muito em especial das que Ilie pdrecerem contrarras 8 justiça 
ou oppostas aos interesses da fazenda publica. 

Art. 13." Os paroclios, regedores e todas as auctoridades da parochia 
são obrigados a coadjuvar a respectiva commissáo paroebial, prestando as 
informagões que Ihes sejam exigidas, e ministrando os livros e dncurrientos 
da qua!-qoer natureza que possam servir de esclarecimento. 

Art. íi.? Ao vogal da commissáo parocbial que servir de secretam'o em 
cada freguezia, ser6 abonada uma percentagem, arbitrada pelo governo, 
sobre a totalidade do imposto que f6r lançado e couber a,cada parochia, 
depois de decididas as reclamapies peIa commissão munmpal. 

Art 15." O desempenho dos cargos de +ogal, quer da9 conimis&es 
paroehiaes, quer das municipaes, 6 obrigatorio. A niuguem poderá comtudo 
engir-se serviço consecutivo nas mesmas commissões por periodo superior 
a dors annos. 

Art. 1 6 . O  Se as commissões parochial ou municipal deixarem de se 
reunir, passarão as suas attribuições para o escrivão de fazenda, auxi- 
I i a n b s e  este do serviço de todos os secretarios nomeados para as com- 
missaes parochraes, ou d'aquelles que julgar convenientes salva a penalidade 
em que os vogaes d'aqueila possam h d ~ e r  incorrido 

Art. 17.' O lançamento de contribui~ão sobre os rendimentos da clsse C, 
eRe-ctiiar-se-ha pela f6rma seguinte: 

1.' Em cada concellio o escri~ão de fazenda extrahir8 da matriz predial 
uma relação por frepuezia, com os nomes dos coiitribuintes, sujeitos a ebte 
iínflosto, e respectivos rendimentos collectaveis, e depois de h a ~ e r  addi- 
cidnado as verbas d'estes, e de ter effectuado os abalimeutos prescriptos 
no $ I." do artigo A O, fixará n impnrtnncia do imposto a ditidir pelos 
contribuiates da parochia ; 
4.' Em cada ireguezta a respectna commissão parocliial verificar& a 

exactidão das rela~ões mencionadas, additando-as com os nomes de quaes- 
qiier pmprietarios, que n'ella se não encontrem, e em seguida convidará 
por editaes os contribuintes ja inscriptos na matriz, e pessoalmente os 
ainda não inscripYos, a fim de virem no praso de oito dias declarar, aquelles 
as al'tern~ões occorridaq nos selas rcridinieritos collecta~ers, estes qual a 
miportancia auniidl do seu rendimento predial ; 

3 ' O contribuinte inscripto que não fizer as declarayóes referidas sera 
bairdo como confesso de rião ter reiidiineiito predial inferior ao constante 
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da matriz: o não inscripto ficará sujeito a que o seu rendimento predial 
seja avaliado pela commissão parochial, não se lhe admittindo abatimento 
algurs : 

&.O Findo o praso designado, a commissão ~rocedendo ás necessarias 
diligencias e indagações, tomando na devida consideração as declarações 
apresentadas, distribuirá a importancia do imposto por todos os ~ r o ~ r i e -  
tarios, conlorme entender justo e proporcional, e fixar8 a collecta que a 
cada um deve caber; 

5."" Concluido o mappa de distribuição, será o mesmo patenteado aos 
contribmntes por espaço de oito dias siiccessivos a fim de apresentarm as 
reclamações que tiverem a bem de sua justiça. 

$ unico. $ licito a qualquer contribuinte promover, ate 6 distribui~ào 
do imposto, a inclusão do nome de qualquer proprietario, omisso na 
matriz, na lista dos contribuintes d'esta classe. 

Ar(. 18.9 O lançamento da contribuição sobre os rendimentos compre- 
hendidos na classe D, far-se-ha pelo modo seguinte : 

1.O O esw~vào de fazenda de cada concelho organisará uma relação 
para cada freguezia em que incluir& OS nomes d e  todas as pessoas sujeitas 
ií contribuiç8o industrial, ou á que lhe corresponder, o commercio, in- 
dustria, profissão, arte ou officio que exeiçam, e as verbas da respecti~a 
wntfibtliç80 langada a cada um; . 

2.' Ehi cada freguezia a commiss8o paiochial verificar& a exactidão da 
rela&o mencionada, addilands-a com os nomes dos que dejendo ser 
sujeitos ií contribuição industrial, ou á que a esta corresponder, n'ella se 
n?io encontrem, e em seguida convidará editalmente os contribuintes ja 
inscriptos, e pessoalmente os não inscriptos, a virem no praso de oito dias 
apresentar declaração escripta da pro\>eniericia e importancia de seus 
rendimentos annuaes compreherididos n'esta classe ; 

3.' O contribuinte insciipto que nâo apresentar a declara~ão no praso 
legal ser& havido como confesso de não ter rendimento inferior ao dscuplo 
da ullima quota de contribuição industrial ou da correspondente que lhe 
houver sido lançada; o não inscripto sujeita-se a quc o seu rendimento 
seja avaliado pela respectiva commissão parochial, abalendo-se a importancia 
d'aquella contribui~ão ; 

4.' Findo o praso referido, a commirsão parochial procedendo as neces- 
sarias indageções, e verificando as declarações apresentadas, indicar8 qual 
colleeta deve ser lançada sobre os rendimentos dos contribuintes, ou cal- 
culados pelas respectivas declarações para os que havendo-as feito fossem 
estas achadas exactas, ou por no\e vezes a quota do re<pec t i~o  imposto 
lançado no ultimo anno para os lá inscriptos que não tivessem feito decla- 
rW0 afguma, ou finalmente pela importancia fixada na respectiva avaliação 
Para 0s nao inscnptos que não \Lessem declarar o seu rendimento annual; 

5 . O  Findos as seus trabalhos, a commissào parochtal lerá patente aos 
contribuintes a respecttva relaçze por espaço d e  oito dias, a fim de agre- 
sentarem as reclaina~ões que tiverem a bem de sua jusbça. 

$ i." Os exploradores e cnltivddores de predios, os conceseianarios de 
minas, e as emprezas de pesca, embora são sujeitos á contribui~ãa.indnstrial, 
ser& mcluidos na lista dos wntribuintes d'esta classe. . - * .  

2.O h .eampanhias anon!mas de qualquer especie, commepoaes ou 
industriaes, embora suleltas á contribuição industrial, não ser&,campre- 
hendides na r d a ç h  organrsada pelo-escrivào de  fazenda, porquanto es  
dividendos que forem distribwidos são comprehendidos, para. os  &tos 
d'esta lei, na classe A. 
. $-3." Qualquer gremio constituido para os e f i i t a s  da '  oonMuiç?io 

industrial pbde, na reunião ordiriaria anterior ao laaçomento do presenk 
imposto. deliberar repartir este entre os agremiados, devende communicar 
ao respectivo escrivão de fazenda tal delibemção. a n t a  d o  praso em que 
este tem de orgnisar  a relação mencionada n'este a r t e  Veriõcah esta 
hpothese, o escrivão enviara ao gremio a nota do impost<r.a divida, que 
m 8 . a  rmportancia da taxa lançada sobre o mspeckvo eoptmgente m u l k  
pii& por 9. e participará & commissão parochral .quaes os  ooalribumtes 
agremiados. O contingente sera dividrdo pelo gremto, sern~desconto algurn; 
e com reslamaçdo para a commissào municipal. 

L&.. 19.O O rol das pessoas sujeitas á contribteieão sobre ~ e d i ~ e n b s  
wmprebendidos ua classe E sera o rgan~ado  pelo secretario da commissão 
parochial. Feito que seja e verdicado e approvado pela respectwa oeál- 
missa,  sera remettida a cada cmtribuinie uma cedula a fim de declarar 
d e n t r ~  de certo praso a importancia do seu rendimento annualcornprehadid~ 
n'esta classe. Recebidas as declarações, proeederh acofiioaissào ao exarge 
de &da ama, e terminadas estas uperações fixara para eada ee,ntr&uinte 
a1reqecbit.a coliecta. , ~ 

$ 1.p Todo o contribuinte a quem fôr enviada a referida wdula pórke 
WW que os seus rendimentos ndo se acham comp~ehendidos m'esta 
classe, indicando logo e classe a que pertencem. i 

'$.%*'d *Lita de declaração susqelte o contribu~nte a ser c d l ~ t a d o  
segundo O ~ e d l r n e n t o  que a commissão, haiidas as necessarias infomafles 
e feitas astteornpetentes dili~encias, jibe arbitrar. 

$ 3.' A commrssão parochial ionjará as prov~densias necesswias a fim 
de que a cedula seja entregue a cada um dos contribuintes d'esta classe, 
fazendo cobrar d'elles recibo, que será passado nos termos mdiêadas no 
regulamento. 

h r t .  20 O Para a avaliação do niiirimo isento ou deduzivel em qualquer 
das especies da classe D, ter-sehdo em conta todos os rendimenkw ds 
contribuinte provenientes de o u t r a  especies da dita classe, ou da classe B.  
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- Art, si." A commmão municipal compete rever os trabalhos das com- 
missões pmochiaes, confirmar as collectas fixadas a cujo respeito não haja 
reclamafio algnma, examinar e attender como f8r de justka as reclamações 
+resegtadas: 
.:%.$ i,? 1.4s diminuições dectuadas a qualquer coritriburute nas verbas de 
mtribui$o sobre os rendimentos prediaes, serão addicmnadas ao co~tin- 
gente d a  anno futuro, a fim de serem convenientemente distrrilruidas. 
, ~ $  diminuiqões effectuadas nas verbas de contnbur$o sobre 

nndiolentos da classeD que houverem sido distribuidas por gemio, seao 
J;.;.EHms proporcienalmente por todos os outros agrerniados. 

Art. 22." Ultimada a revisão da commissão municipal, ser& organisada 
p r  lí@@erias uma Iista dos respectnos contribiirntes, com a indicação de 
qúanta fmrlaoçado a cada um. Esta lista será affixada nas portas da igreja 
matriz, duraste o praso de quinze dias, para poderem reclamar ante a 
eommssão es conhbuintes que se considerarem aggravados. 

$ 1.' A comnksão maniclpal poderá ouvir. sobre a reclarnafio, a 
emmissão pamhial respectiva, s exigir que o reclamante apresente 
paesquer documentos comprovativos da sua reclamação, e na falta oa 
dehencia d'estes, auctorisar o testemunbo abonatorio de duas pessoas 
m i d h t e s  no concelho, que sejam de reconhecida probidade. 

$ 2.O Se pelo reclamante nlo fôr satisfeita, dentro de oito dias, a 
pWa que lhe f6r exigida, a reclamação considerar-se-ba ter caducado. 
,..61%,.23.~ Das decisões da c m i s s 8 o  municipal cabe recurso, sem 

&to suspensivo, para o competente tribunal administratito. 
-8 S.' O escrivão d e  fazenda deve h e r  interpbr sempre recurso das 

B h a ç õ e s  da commissão municipal que julgar contranas á justiça e 
y t y , a e s  iUteresses da fazenda pública. 

$ 9. Na inlerpsifão e seguimento d'estes recursos observar-se-ha o 
processo estabelecido para os recursos em materia ddministrativa o fiscal, 
s & m a  d s  regdamento. 

$3.* Se o recurso fbr a final provido, a importancia da reclamaqáo 
deve ser euconirada no pagamento de qualquer imposto. 

Art. 24.' AIBm dos recursos estabelecidos pela presente lei, e fóra dos 
prasos fixados pelos respectiios regulamentos, só poderão recorrer extra- 
ordmariamente para o governo, pela direcção geral das contribuicfies 
directas, na conformidade da legisla~ào em vigor: 

1 .O A fazeuda nacional ; 
2.' Os collectados sem fundamento algum, para o serem pela contribuição 

de que se trata. 
Art. 25." A cobrança da contribui~ão geral sobre o rendimento far-se-ha 

p r  meio de desconto nos iendimentos das classes A e B, e nos da classe C 
9" o ~mprk ta r io  houver a satisfazer, e ,  por pagamento directo quanto 

aos rendimentos das outras classcs, tudo 11cla Ibrmd c rios prasos que 
serão marcados iio regulametito. 

$ 1 . O  As pessoas e estabelecimentos particdares a cargo de quem 
estiver a solução de rendimentos suleitos, nos termos d'este artigo, a 
desconto, sào obrigados a satisfazer ao estado as quotas da presente 
contribuiçio &vida por taes rendimentos, Gcariào subrogado~ nos direitos 
da fazenda uacional, para haverem dos respectivos contribuintes a impor- 
tancia das collectas que tiverem de pagar. 

$ 2:. $ rnulla toda a condirão pela qual as pessoas e estabelecimentos 
oarticulares. que tenham diieito a taes rendimentos, pretendam libertar-se, . . 
Lximi~-se ou indemnisar-se do referido desconto. 

$ 3." Os estabelecimentos sujeitos á contribuiçào bancaria e industiial, 
discnrninarão na respectiva conta corrente arinual os rendimentos que 
houverem percebido, e por que lá se haja pago a contri~uição quer por 
desconto, quer directamente, a fim de nâo serem novamente tributados. 

Art. 26." Ao contribuinte que queira antecipar o pagamento de qual- 
quer prestação da contribuição geral sobre o rendimento, quando permittido, 
será abonado um premio de 5 por cento, correspondente ao praso da 
antecipação. 

Art. 27.O Sobre as verbas da contribuição geral de rendimentos náo 
poderão quaesquer corporaçòes administrati\as lançar addicionaes alguns. 

Art. 28." As despezas para o lançamerito da contribuiçào sobre O 

rendimento não de\erão em caso algum exceder a 6 por cento da impor- 
taocia liquidada da contribui~ão. 

Art. 29 o O governo é auctorisado a fazer os regulamentos necessarios 
para a execuçao da presente lei, descn\olvendo as regras e indtcaqòes 
n'ella contidas, estabelecendo multas contra os infractores das suas dispo- 
sições, nâo podendo estas exceder a 20$000 rtis, tomando emfim todas 
as proiidencias necessarias para o facil cumprimento dos preceitos estatuidos. 
S FICO. O goierno fixaia, para o primeiro anno em que esta lei se 

deva executar, os prasos de lançamento e cobrança da presente contn- 
buirão, e outros quaesquer necessarios,   elo modo mais con\enieiite aos 
i*te?esses ab fisto e do contribuinte. 

Aí%. 36." Fica re\ogada toda a legislayào em contrario. 
I:indamos portanto, etc. Dada no paro, em 18 de junho de 1880. - 

EL-BBI, com rubrica e guarda. -Josd Luaano de Castro - Adnano de 
Abrm Cardoso Maehado - Henrzque de Barros Gomes. -(Lagar ao s8llo 
@ande das armas reaes.) 

Carta de lei, etc. 
(Ko Dlor 10 do Gocernu de 98 de ]unho, n a  i$3) 
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Decreto e Instr~CÇãe~ pravisoriaa de 17 de julho 

de 1880 

(No Dzarw do Governo de 20 de julho, n: 161) 

( N o  publicamos estu decreto e ilrstrucçõen, p o r p c  foram mbslzturdaspelo 
rcqulamelllo de 12 de novembro abaexo trartscripio). 

Portaria de 23 de julho de 1880 

(No Diarro do Goomo de 8 de selembro, n.O 499). 

REGULAMENTO DE i 4  DE NOVEMBRO DE i880 

I ; I : G ~ L Q ~ ~ . Y T O  DO ]IIIOSTO DE RESDIMENTO 

CAPITULO I 

Artigo )." contribuiç~o geral, creada pela carta de lei de 18 de junbo 
de 1880, faz parte das contribuições directas da estado e ser8 escripturada 
sob a epigraphe de imposto de rmdtrnento. 

Art. 2." Ptcam sujeitos ao imposto de rendimento, nos termos do 
present~regulamento, talos os reniimentos produiidos ou disfructada<. 
no continente do reino e nas ilhas adjacentes, salvas as isenções, feitas as 
deducpões e effectuados os abatimentos adiante prescriptos. 

Art. 3 . O  Para os effeitos do lançameiito e cobrança do referido imposto, 
os rendimentos dos contribuintes sèo ditididos em classes, conforme re- 

A -De applicação de capitaes ; 
B -De exe~cicio de algum emprego; 
- - -  r .  

P"bltca~*s esta porlaria, porque dts re.qp&to á e;cemfio dos D - De commercio e industria : 
"tm~ôe8 Prov@o~as 0% 47 de julho no sua apptt<acão pruaal hpnr E - De qiialquer proueniencia, quando não produzidos, mas disfructados 
&te da direcção geral da mat-tnha). no continpnie do reino e nas ilhas ad~acentes, 

Art. &..Vertencem á claçse A os rendimentos seguintes: 
1 . O  Os provenientes de titulos decreditosobre o estado, quando cobrados 

Decreto de 12 de novembro de 1880 

Usando da auctorisa"~ concedaia ao governo pelo artigo 20.. e seu $ 
da carta de lei de I 8  de junlio do corrente anno : hei por hera approvar 
o regulamento do imposto de rendimento, que baixa assignado pelo minlsiro 
e secretario d'estado dos negocios da fazenda. 

- .  us rnin~stres e secretariõs d'estado de todas as repartições assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 12 de no\embro de 1880. - REI. - Aaselmo José Brnamcamp - JosB Luciano de Castro - Adrtano 

Abeu Cardoso Machado - H m q u  de Barros Gomes - João Cry.~oO~ - 
tomo de A b r a  e Soma - Fsconcle de S. Januarzo - Azqwto Saratza de 
Qrvalho, 

no paiz ; 
2.' Os pro\euienles de titulos de credito sobre yuaesquer assoc1aç6es; 
3." Os proveriierites de titulos de credito sobre pessoas particulares; 
4.0 Os que resultarem do direito a prestações ou pensões não compre- 

hendidas nas outras classes de rendimento. 
Art. 5." Pertencem á classe B os rendimentos seguintes. 
I." 0 s  ordenados, pensões, soldos e quaesquer outras remunerações, 

pagas directamente pelo goierno ; 
i?." &,venoimentos de empregados publicas de corpora~des administra- 

ttvas e de estabelecimentos subsidiados ou iiáo peio estado. 
Art. 6 . O  P~rtencem á classe C os rei,dimeriios pro\enientes de quaiqiter 

das esaecies de propriedade immobiliaria ~erfeita, da emphyteuse, sub- 
emphyieuse, cenio. quinhão, usufructo e habitação. 

Art. 7." Pertencem classe U os reiidimentos obtidas pelo commercio 
e pela industria, cornpreheiidido o exercrcio de qualquer profissâo, arte 
ou officio. 

Art. 8." Pertencem a classe R todos os reridirnentos que, embora ná6 
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produzidos, forem disfrutados, no continente do reirio e nas iliias adjd- 
eentes, qualquer qiie seja a sua origem e proveniencia 

Art. 9 . O  São iseiitos de imposto de rendimento: 
Pela natureza das pessoas: 

i.' Os rendimentos da classe -4 quando percebidos por estabeleçinientos 
de caridade, heneficeucia ou instrucráo publica, e pelos monte pios, dsso- 
ciações de soccorros mutuos e sociedades scieniificas. 

2.' Os renilimentos da classe E quando disfructados por membros do 
corpo diplomatico estrangeiro em effectivo serviço ou por agentes consulares 
de nações estrangeiras, nào subditos portiguezes. 

3.0 Os rendimentos da mesma classe Eqiiaiido disfructados por subditos 
estrangeiros não domrciliados ou ndo residentes por mdis de um aiino, no 
eoutinente do reino ou nas ilhas adjacerites. 

Pela natureza dos rendimentos: 
4.O Os rendimentos das classes B que constituirem o vencimento das 

praças de pret do exercito e da armada; os que forem abonados a titulo 
de forragens ou ajudas de custo eventudes, d empregados ciris ou militares 
em serviço d s  estado ; e os que tirerem a natureza de comedorias a h ~ o r  
dos officiaes e empregados ciris embarcados em navios do estado. 

5 . O  Os rendimentos da classe C que estiverem isentos de contribuição 
predial. 

Pelo quantitativo dos proventos : 
6 . O  Os rendimentos da cldsse B ou D, quando para um mesmo indiirduo 

não excederem á somma aunual de 180$000 reis. Os quc excederem a 
essa somma annual, mas forem inferiores á de 450$000 rkis, s6 estarão 
sujeitos ao imposto de rendimento pela differença entre os dois indicados 
limites. 

7 . W s  rendimentos da classe C que estiverem inscriptos na niatriz 
predial por quantia não excedente a 50$000 rkis, quando resultantes de 
predios sitos no concelho, em que o respettivo proprietario tenha residencia 
effectiva. 

Art. 10.O A Irquidacão do imposto de rendimerito 6 regulada pelas 
seguintes taxas : 

De 2 por cento sobre os rendimentos da classe A que consistirem em 
dividendos de acçdes sujeitob á contribuiydo baricaria e industrial, ou em 
~ u i o s  de eapitaes sujeitos á dec~ma de juros, e sobre todos os rendimentos 
das classes B, C e D ; 

De 3 por cento sobre os restantes rendimentos da classe A e sobre 
todos os da classe E: 

Art. 21." O lançamento e a cobrarica d'aste impusto verificam-se por 
um de dois modos: ou directamente dos proprios coritribuinter que aufcrcm 
e disfructam os rendimrntos collectaieis e collectados, ou indirectamente 

das.~essoas ou entidades que tiverem a seu cargo o pagamento ou entrega ... 
dps mesmos rendimentos.- 

Sj i."o segundo caso d'cste artigo, a cobrancn do imposto ou depende 
de previo lanyamento contra ds referidos pessoas nii entidades, nii se 
verifica sem larrcamenio previo, por se presumir que o imposto Ilies foi 
virtualmente lançado na propna occasi30 em que effectuam o pagamento 
ou entrega dos rendimentos c c l l f ~ ~ a ~ e i ~  
-. $ 2 . O  EwcEUalyuer d,ra hjyoihe.ios figuradas no Sj dntecedeiite, os ericdr- 
regqdos do ou entiega dos renclimentos collectdveis respondem 
peta importancia do imposto correspondente aos rendimentos pagos ou 
en tppea ,  e ficam subrogados nos direitos da fazenda nacional contra os 
credores $e taes rendimentos, para haierem d'elles, por meio de desconto 
no aeto dos pagamentos ou entregas, a importaucia do imposto. 
, ,$, 3.0 nulla toda a condiçao pela qual os credores de rendimentos, 

suieitos ao desconto de que trata o antecedente, pretendam libertar-se, 
?&ir-se ou indemniearlse do mesmo desconto. 

A@. l2.O Quando o imposto de rendimento fbr cobrado por modo 
indirecto, sem dependencia de prerio lançamento, o producto arrecadado 
tem para todos os effeitos o caracter de receita eventual. Em todos os 
asitros casos de lançamento previo, directo ou indirecto, o dito imposto toma o 
earacter de receita virtual, e será cobrado conjunctamente com as outras 
contribuiçóes direc~as do estado, nos termos que adiante serão prescriptos. 

Art. 13.O Considerado como de receita eventual, o impoqto de rendi- 
mento ser8 arrecadado no concelho qué f6r o da residencia ou sede da 
pessoa ou entidade que tker  a seu cargo o pagdmenlo ou entrega dos 
ieudimentos collecta~eis, e reputar-se-lia qencido e devido n'esse concelho. 
Considerado como de receita \irtual, o Idncamento terá logar pelo concelho 
~ q b a ~ r r o  onde os rendimeiitos foram produzidos ou disfruetados, seguindo-se 
ag;fegfas de incidencia a que estiverem sujeitos os lançamentos das con- 
tribuições directas a que for annexa qualquer das cinco classes de rendimento. 
,,! Art. 14.O Os rendimentos das classes A e B, que forem sujeitos a 
lanfi:w;np ,previa, consideram-se anneros ao serviço da contribuiçao 'in- 
dusfrial ou ao da decima de juros, conforme as hypotheses. Os da classe C 
repntakse* anneáos ao serviço da contribuiçào predial; e os da classe D 
a o  da  contq~uipão industrial. Quanto aos da clasie E, sera o serviço do 
lanpaqeqto e-cobrança respecti~a considerado annexo ao das contribuiç~es 
de ,renda de casas e sumptuaria. 

Art. 15.' I? prahibido o lançamento de qiiaesquer addicionaes, por 
parte das corporações administrativas, sobre as çerbas do imposto de 
rendimento. A contraven~ão do disposto n'este artigo serh considerada e 
punida nos termos do artigo 27.O do regulamento geral da contabilid8de 
publica de 4 de janeiro de 1870. 
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hrt. 16.O O serviço do imposto de rendimento ser6 regulado por annos 
civis, como o das outras contribuiçòes directas do estado sujeitas a repar- 
tição ou lançamento. 

CAPITULO 11 

Das commissões parochiaes e municipaes 

Art. 17.' O lançamento do imposto de rendimento serb feito por inter- 
medio de commissòes parochiaes e municipaes, e, na falta Cestas, pelo 
esenvão de fazenda de cada concelho ou bairro. 

Art. i 8." Em cada parochia, ou em cada grupo de parochias Iimitrophes 
de um mesmo concelho que comprehendam ate 1:000 fogos, haverb uma 
commissão parochral composta dos seguintes membros: 

Um nomeado pela camara municipal do concellio respecti~o, que sera o 
presidenfe da commissão ; 

Dois nomeados pelo escrnão de fazenda, que designara no acto da 
nomearão qual dos dois ha de exercer as funcçòes de secretario da com- 
missa0 ; 

Dois nomeados pela junta de parochia, no5 casos de uma s6 parochia, 
ou fantos quantas as parocliias agrupadas para este effeito, em termos de 
que cada parochia fique com um representante na cornmiss;~ nomeado pela 
réspectiva junta. 

$ unico. Nas cidades de Lisboa e Porto, e nas iestantes povoações que 
tenham mais de &O00 fogos, poder8 ha\er subdivisões de parochias, no- 
meando-se pala cada subditisão uma commissáo, composta nos mesmos 
termos das que tiverem de funccionar para uma só parochia. 

Art. 19." As annexaçòes e subdivisões de parochias, a que se refere o 
artigo antecedente, serão auctorisadas pela direcção geral das contribuições 
directas sobre proposta dos delegados do thesouro, havidas as necessarias 
infoimasóes. 

$ 1 . O  As p~oposlas de que trata este artigo serão enviadas 6 referida 
direcção geral, at6 30 de setembro do anno anterior ao do lançamento, 
devendo ser resolvidas pela mesma direcção ate 15 de oiitubro seguinte. 

$ 2P Os delegados do thesouro, apenas tiverem conhecimento da re- 
solução tomada sobre as referidas propostas, participarão a mesma resolução 
a todos os eserivães de fazenda e camaras municipaes dos respectivos dis- 
trictos, designando-lhes O numero de commissões aiictorisadas para cada 
concelho, e as circurnscrip~6es em que 39 mesmas lerão de funccionar. 

Art. 20.' Não podem ser nomeados rogaes das commissões parochiaes: 
i." Os individuos não residentes ma parochia ou no gripo de parochias 

annexadas ; 
2 . O  Os que não souberem ler nem escreier; 
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3.0 Os qw, pela lei administrativa, estiverem exduidos de votar nas . . 
eléqt#es municipaes. 

$ unico. Os parochos, os regedores, os professores, as ahctoridades ou 
heneeionanos parochiaes, e os proprios vogaes das juntas de parochia, 
e m  ser nomeadas vogaes das commissbes parocliiaes. 
-. Art. 21." O cargo de vogal das commissões parochiaes é dnnual e 
ubngatorio. 

Art. 22: Terão direito a serem dispensados do exercicio do cargo de 
dasicqmmissóes parochiaes : 

I . ~  OS m d l ~ i d ~ ~ ~  que tikerem servido consecuti~amente nas mesmas 
commissões por periodo de dois annos; 

e." h ~ e r e m  mars de sessenta annos de idade. 
C$ &c@. A dispensa de que se trata serti requerida pelos interessados, 

dentro do praso de tres dias depois d'aquelle em que a nomeação lhes 
hoáver sido eommunicada, e ser8 dirigida d propna auctoridade que tiler 
&&tiiado a nomeação, para ser por ella resolvida dentro de cinco dias depois 
&'aquelle em que Fbr apresentada. 

Be a petição f8r delerida, proceder-se-ha desde logo á nomeação de 
novo vogal para o logar lago. 

hrt.  23." Compete &s commissòes parochiaes : 
I." Receber as listas dos contribuintes organisadas pelo escrivão de 

faaeada ; - 
2.& Yeri6car a exactidão das ditas listas e addital-as com OS nomes de 

miieswer individuos que nas mesmas devam ser compreh&didos- e esti- . - 
&ssem omissos; 

3." Verificar e approrar a lista dos contribuintes que tiverem de ser 
d e & a d o s  sobre rendimentos da classe E; 

Convocar OS contribuintes para a apresentação das suas declaraçòes 
* e  .es ~endimentos colledaveis respectivos ; 
-i16.~ .Proader á avalia@io dos rendimentos, determinar e lançar as cal- 
lectas de cada conlnbuinte nas Iistas respectivas: 

.J&YvWeber as reelamações que forem apresentadas contra a avaliaç80 
c)Bs r é a b e n t o s  e contra a determinasão e lançamento das co1lectas; 
7.. I P b t b e r  6 commissão municipal as listas preenchidas, devidamente 

encerradas, acompanhadas das declarações dos contribuintes e das recla- 
maçaes ip& h n e m  sido recebidas ; 

- c  8 . ~ - l n f o m a r  sobre o merecimento das reclama~ões apresentadas e 
presta4ndos 9s riFats%clarecimentos e informações que Ihes forem exigrdbs 
peh ctnnmissão mrrmapal. 

'~~un\ . co .  A convoeac20, a que se refere o n.O $.O d'este artigo, seraí 
fef&&italmente quanto a todos os contribuintes que tiverem sido rela- 
cionados nas lisias pelo escrivão de fazenda, e pessoalmente quanto a todos 



aquelles que tiverem sido addilados pelas commissbes, em cumprimento do 
n." 2." d'este artigo, bem como quanto a todos que forem relacionados na 
lista dos readmenlos peld classe E. 

Art. 26.' Os parochos, os regedores e todas as demais auctoridades 
parocliiaes são obrigadas a coadjuvar a respectiva commissão paiochral, 

as informações que lhes sqam errgidas e ministrando os livros 
e documentos de qualquer natureza que possam sexvir de esclarecimeato 
para o bom desempenlio das attributções da mesmd commiss;lo. 

Art. 26." Aos sccretaiios das coininissòes paroehiaes compete em es- 
pecial : 

1." Redigir e escrever as actas das sessões respectrvas: 
2.' Receber e dingir todo o expediente official das commissões: 

. 3.0 Fiscalisar a exacta obseríancia dos prasos em que os serviços 
devem ser feitos ; 
, Promover a reunião das commissões quando seja necessario; 
. S.: Assistir a todas as sessões das commissões e interfenr com roto 
expresso em todas as deliberações das mesmas: 

6.; Representar e promover perante as commissões tudo quanto tiverem 
a bem dos interesses da Fazenda nacional; 

7 . O  Colligir e coordenar os elementos relativos 6s listas dos contribuintes 
pdos rendimentos da classe L'; 

8.' Facilitar e promouer por todos os meios ao seu alcance a regula- 
ridade dos sernços a cargo das commissões e prestar todos os esclamci- 
menlos de que os contribuintes careçam, tanlo para a apresentaçào das 
declarações de rendimento como para as reclamações que tiverem d e  
inmpôr contra a determinagiao e lançamento das collectas. 

$ uuico. Os secretarios das commissòes parochiaes corresponder-se-hdo 
directawete com o escriuào de fazenda do concellio ou bairro e irifor- 
mal-o-h30 successiramente do estado dos trabalhos e das deliberapbes que 
se forem tomando, muito~espesialnieute d'aquellas que considerarein con- 
trarias !I justiça ou oppostas aos interesses da fazenda. 

Art. 26." Os secretarios das commissòes paroehzaes serão substituidos 
nos seus impedimentos pelo segundo toga1 nomeado pelo escrivâo de 
fazenda. A este cumpre protidenciar por nova nomeação, quando os im- 
pedimentos dos~seccetarios se prolonguem. 

Art. 27.' AS commissões parochiaes devetão estar nomeadas até ao 
dia 5 d e  dezembro do anno anterior ao do lançamento. A installação das 
mesmas commissòes effe~tuar-se-ha em dia previamente fixado pelo es- 
crivão de fazenda e por este communicado tanto aos secretarios como aos 
presidentes das commissões. Da acta da sessiio da installação será pelo 
secretario respectiio extrahda uma certidào que será immediatamente 
remettida ao escrivao de fazenda. 
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Art. 28.0 Quando qualquer commissão pwochial não chegar a instal- 
lar-se no dia fixado, o secretario respectivo lavrará o competente termo 
de não installa@o, que será por elle e pelos outros vogaes presentes 
asstgnado e immediatamente remettido ao escrirão de fazenda, o qual 
fixará novo dia para a installaçào e o communicar8 oficialmente a cada 
a cada um dos rogaes da cominissão, declarando-lhe os effeitos e conse- 
quencias da não installação, nos termos do presente regulamento. 

Art. 29,"Chegado o novo dia fixado para a instaliação, e não se 
havendo esta verificado at6 o pôr do sol d'esse dia, o secretario lavrará 
novo termo de na0 installação, o qual, assignado e remettido ao escriv8o 
de fazeda coma o anterior, sp,ra pelo mesmo escrivão de fazenda entiado 
ao delegado do thesouro, que por seu alvara haverá por dissolvida a eom- 
mtssão e investirá nas attribuições da mesma o escrivao de fazenda. 

Art. 30." Quando no decurso dos seus trabalhos a commissão parochial 
deixe de se reunir e funccionar, de mauerra a entorpecer a marcha dos 
seriiços e a obstar á couclusdo d'elIes dentro dos prasos fixados no p r e  
sente regulamento, o secretario assim o participará ao escrivão de fazenda, 
o q u d  levará o facto ao corrhecimeoto immediato do delegado do thesouro, 
para este providenciar como tiver por conveniente, ou seja pela substituição 
de quaesquer dos rogaes da comrnrssáo ou pela dissolução d'esta nos termos 
do artigo antecedente. 

Art. 31." As commissões parochiaes podem funccionar com metade e 
mais um dos rogaes que as cornpozerem. As suas deliberaç6es são (ornadas 
pela maioria absoluta dos íogaes presentes ás sessões. 

Art. 32." Na ausencia do presidente, o secretario da commissão pa- 
rochia.1 accumulara as Funcções do ausente. A qualquer dos dois, no 
exercicio da presidencia, compete ioto de desempate. 

Art. 33.' Os secretarios das commissões parochiaes vencerão uma per- 
centagem sobre a totalidade do imposto de rendimento que for lançado e 
c e b e r  a cada parochia, ou grupo de parochias annexadas, depois de se 
aa$m definiti\amente verificada essa tolalidade em seguida A decisão das 
reclamações por parte da respectira commissão municipal. . 

I Esta pmcezitagem não poderá em caso algum exceder a taxa de 6 por 
cento e será fixada pelo governo sobre proposla dos delegados de thesouro, 
@uuidos os escrivZes de fazenda. 

Art. 34.' Em cada concelho hapera uma commissáo municipal, deno- 
mnada de lançamento, a qual será composta do presidente da camara 
muniupai, que servira de do escrivão de fazenda, que servirá 
de secretario, e de mais tres vogaes, um nomeado pelo delegado do the- 
Souro e os outros dois nomeados pela camara municipal. 

5 unico. Para os efleitos d'esta disposição cada bairro de Lisboa e 
Porto ser6 considerado como um concelho, servindo de presidente, no 

2 



bairro sede .dos payos municipdes, o presidente da eamara, e nos oiitros 
bairros os vereadures que peia mesma caniara forem designados. 

Art. 35.O A nomeacZo dos ties vogaes a que se refere o artigo anle- 
eedenb terá logar ate ao dia 5 de dezembro do anno anterior ao lança- 
mento, e será acompanhada da noinedtao de outros tantos rogaes substitutos 
para servirem nos impedimentos legaes dos ties rogacs eEectiios. 

Art. 36." Não podem ser nomeados vogaes das comrnissòes municlpaes 
de lançamento : 

i ." Os individuos não residentes no concelho; 
, 2 . O  Os qiie não soubereul ler riem escreler; 

3." Os que njo estiverem nas circumstaririas de ser comprehcitdidos nas 
listas dos contribuintes do concelho, 

4.' Os que, pela iei administratiia, estiverem excluidos d e  ~ o t a r  nas 
eleições municipaes. 

Art. 34." Aos logaes ~~omeùdos para estds commiss6es 8 applicavel o 
disposto aos artigos 21." e 22.' 

Art. 38." 0 pae e o filho, os irmhos e os affins no mesmo grau, ou o 
tio e o sobrinho, n50 po6em ser simiiltaneamente togaes de uma mesma 
commissJo municipal ue Iun~ainento. 
- Art. 39.' A, incompatibilidade por paentesco não é dpplicarel aos dois 

memúros natos da commissâo. 
Art. 4.0." Compete i commissão inurriciii,il de Ianraniento: 
3 .O Rcver e corrigir os tr~ballios das coiiiniissòes paroeliiaes ; 
2 "onfirrnar as collectas fixadas a cujo respeito n;io liqa reclamaygo 

alguma nem compru\ada iiecessidade de rectifiçsçãa ; 
3.O Orçmisar os mappas geraes do lançamento e patentedl-os aos 

contribuiiifes; 
4." Resolver as ieclamaçGes apreseritadas perante as commissòcs ya- 

rocliiaes e perante as proprias comrnissùes municipaes, 
Raliíicar, os lançameiitos contra os quaes não tenha ha~ido  recla- 

inaç;o,.e rectificar os que tiierem de o ser em conseyuencia da decisão 
das reclania~óes; 
6." Proceder ao encerraine~ito definitiio dos mappas referidos com 

declaraç~o das sommas precisas dos lançamentos teriiicados. 
Arl. 41 ."s commissõcs municipdes de lançamento reunir-se-hão nos 

paços do concelho, ou casa da camara, e terao as sessòes ordinaiias e 
extraordiriarias que roiem necessarids para o desempenho das suas funcçùes. 

Art- 43." Ao e s ~ r i \ ~ ã o  de fazenda coxo secretario da comniissão compete: 
- I." Exercer na parte applrcaiel as attnbuições indicadas no artigo 25.O, 

quanto aos secretarios das commissòes parocliiaes ; 
2.' Interpor reciirso das deliberacòes que julgar contrarias justiça e 

qppostas aos interesses da fazenda naaorial. 
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Art. 43." Nenhum ioga1 da commissão municipal de Lançamento poder& 
votar sobre objecto que lhe diga respeito ou a seus parentes e affins ate o 
gmr to  grau por direito cisil. 

Art. 44 " As deliberaqões da commissiio mriiiicipnl sáo tomadas pela 
maloPia absoluta dos vogaes presentes á sessão, não podendo o numero 
d'esies ser inferior a tres. 

Art. 45.O Os das commissões são subslituidos nos seus 
imeedlmentcs pelos vereadores que tambem os substituirem no cargo de 

das carnaras municipaes. 
Na hypothese do $ unico do artigo 36.", a substituipáo dos presidentes 

competir& aos vogues nomeados pelo delegado do thesouro. 

CAPITULO III 

Da formação das listas dos contribuintes 

Art. 46.9 A primeira operação preliminar para o lançamento, directo 
ou indirecto, do imposto do rendimento ronsiste na organisa~áo de listas, 
pnr parochias ou por gropos de parochias annexadas, dos contnbuintes 
çtdeitos ao referido lançamento por qualquer das cinco classes em que se 
distribuem os rendimentos Para cada parochia ou grupo de parochias, 
haverá quatro listas de Idncamento ordinario: uma dos contiibuintes 
sujeitos hcontribuiç~o predial, que corresponde aos rendimentos da classe C; 
outra dos rontrihu~ntes siijeitos á contribuiç~o industrial, que corresponde 
am rendimentos da classe D e a alguns da classe B; outra dos contriburrrtes 
sajeitós &-decima de juros, que correspoiide aos rendimentos da classe A 
sobre que pbde recdír a dita decima ; e outra dos individuos que têm de 
s& cetlectados pelos rendimentos da classe E. 
+1'ilirt.'47." Determinado que seja o numero de commrssões parochiaes 

que terao de hnccionar em cada concelho ou bairro, exrluida a hypothese 
c l ~  hkhvbbes de parochias, o escrivâo de Fazenda respectivo proceder& 
B organisação de igual riumero de grupos das listas mencionadas no arhgo 
precedente, tendo em tista os mappaç de repartiçáo e lançamento e as 
mttkes, que no ultimo anno tiverem se r~rdo  para o lançamento ou re- 
part?p6o das conh~bui~ões  directas referidas no mesmo artigo, bem como, 
as listas e mappas do presente imposto no anno precedente, albm de todos 
o~h* elementos de informação referidos nos artigos subsequentes. 
- $ 1.' Na lista dos contribuintes su~eitos a contril>rii~U~ predtal (classe C) 
designar-se-ha : 

I." O numero de ordem dos artigos; 
2.' Os nomes dos contrrburnfes; 
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lectavel parcial e total. Estes extractos serão coordenados pela ordem 
alphabetica dos nomes dos rontribuintes 

$ 2." Das matiizes prediaes ertiabir-se-1120 dois grupos de extractos: 
um relativo aos artigos que tiverem declaração de rendelro ou explorador 
nas columnas n.'"lo e 11 ; e outro relativo aos artigos que titerem 
declaração de foro ou encargo na columna n." 12 Os primeiros deveizo 
conter: o numero do artigo; a designaçho da matriz ; o nome e residencia 
do rendeiro ou explorador; e a differença entre o reodiriiento collecta~el 
e a renda, que corrmponde aos lucros da eaploração. Ros segundos rndi- 
ar-se-ha: o numero do artigo; a designação da matriz; o nome do proprie- 
tario ou usufructuario; a importanria do faro ou encargo; e a designacão 
do senhorio a quem @r devido o faro ou encargo. Uns e outros serao tambem 
coordeoados alphabeticaniente, aquefles pelos nomes dos renderros ou ex- 
ploradores e estes pelos nomes dos proprietdrios ou usufruc~uarios. 

$ 3.O Pela comparação dos extractos tirados das matrizes com osextractos 
dos artrgosdo mappa da repartição, poder-se-ba annotar em cada um d'estes 
a parte do rendimento co1lectaí.el que coiresponder a lucro pela cultiira ou 
exploração de predio alheio, e a ~mportancia dos fóros ou ericargos a que 
fdr obrigado cada contribuinte. 

Os extractos de fóros ou encargos, que não tiverem dado logar a 
annotação nos extractos do mappa da repartição, serão coilocados eiitie 
estes, na ordem que Ihes competir segundo os nomes dos proprietarros 
emphyteutas, para lançamento irrdirecto sobre a importancia do foro ou 
encareo. 

0 

$j 4.' Os extractos do niappa da repai tição serão ainda annotados com 
a mdicaqão da parte do rendimento collecta~el relativa a predios urbanos. 
Para este effeito, e a fim de evitar a consufta interpelada dos ditersos 
artrgos d e  cada matriz citados ii'um mesmo extracto, deler-se-hd tcr 
procedido previamente a um exame geral das matrizes, do qual resulte o 
saber-se entre que numeros limites se acham descriptos os predios urbanos 
das povoações agglomeradas e os nurneros dos descriptos dispersamente 
entre as iuscripçòes relativas a predios rusticos, de modo que não ienlia 
a ser necessaria a comparacão senão quanto áquelles eltractos em que se  
comprehendam artigos respectivos a nredios url>annq. - .---. 

5.' Em consequencia'das aniiot&ões indicadas nos $$ antecedeiitcs, 
os extractos do mappa da repartição deverão fazer constar: 1 . O  A quanto 
fica reduzido o rendimento collectavel parcial e total de cada artigo, 
abalida a parte attribuida a cultura oii exploraçjo clc predios alheios; 
2: Quanto resta airida do mesmo rendimento collceta\el, depois de %batida 
a lmportancia dos f6ros ou encargos; 3.Vd al a aimportancia do mesmo 
rendimento iollectauel correspondente a predlos urbanos. Tendo-se em 
vista estes resultados, e guardadas as p~i*rrapcdcs du artigo 48.', prore- 

á formarão das listas pcirochiaes, nas quaes cada coniribuinte 
figurar com o rendimento collecta~el constante do 1." resultado, e 

com a declaracáo dos fóros ou encargos sujeitos a lançamento iiidirecto. 
Art, 5O.D Depois de lao~ados os extractos nas fistas e d'estas se acharem 

devidamente preenchidas quarito aos n.""." a 6 O do $ i." do artigo 472, 
0 escrivão de fazenda procederá ás sommas respecti\ as e passai a a preewItor 
0 quadro erarido no rosto das listas, conforme o modelo n I, declarando 
a somma total do reridiiaento collectai~el cocistaitte de cada lista e abatendo 
d'essa somma : 

i: O que corresponder á percentagem de 10 por cerito sobre a parte 
do rendimento coIlecta~e1 relatita a predios iirl)anos: 

2." que coiresponder á percentagem  ela qual tive1 sido feita a 
r epmt i~ào  da contribuição predial no ultimo anno, calculada essa percen- 
tagem sobre a somma do rendimento eolleclavel de cada lista; 

3: O que corresponder a percentagem de qualquer addtcional muiiicipd 
bwado no ultimo dnno sobre a mesma contribuiq%o, calculada essa per- 
centagem sobre a importaiicia que resiiltar da opcracda do numero ante- 
cedente ; 

4 . O  A parte proporcional de qualquer :mposto parochial que no ultimo 
anno teiilia sido lariçado, pela parochia ou parochias a que cada lista se 
referir, com caraeter de addicional a contributção predial. 

Sobre a importancia liquida que resultar das opera(ões iiidiiadas n'este 
altigo, colciilar-se-ha a percentagem de 4 por cento, e o ~ rodue to  repre- 
sentará a importanria do imposto de rendimento a distributr pelos contrr- 
buintes de &da lista 

$ unito. Para se eflectuar os abatimentos mencioilados nos 
n . ~ ~  3.0 e 4 O d'este artigo. os escri~âes de iazenda requisitarao das çarnaras 
mnntcipaes e das juntas de parochia todos 0s esclarecimentos de que  
careçam pala a cuaçta fixação dos mesmos abatimeritos. AS  camaras e as 
juntas h a m  obrieadas a sal i r far~r  ;i escas reqiiisi~firs dentro do praao 
irnprrnogavel de t 5 dias. 

Art. 51.0 Depois da formaqdo das listas, os extractos serão arclii\adds 
para servirem para 0 armo seguinte, tendo ha~ido O ciiidado de 0s Ir 
annotando com todds as aiteracões supervenientes occorridas nas matrizes, 
e c m  todas as rectlficaçóes que vierem a ser neces9arias para o detido 
preenchimento do fim a que ç ~ o  destinados Nos casos de organrsação de  
noras matrizes prediaes, sera por estas exclusivamente que se dever& 
proceder á organisaçxo dos extractos, podendo accumular-se esse serviço 
com o dos que tiverem de scrlir para a organisa@o dos mappas da 
repartição da contrihiriçào predral. 

Art. 3 Nas cidades de Lisboa e Porto, e nos outro? concellios eni 
que as matrizes contiverem quasi que c~tliisi\amnrrte predios urbaiii~s, a 
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respeito dos guaes não ba que distinguir rendimento da exploração conforme 
o que fica indicado nos artigos precedentes, poderá seguir-se qualquer 
outro processo de extractos a que melhor se prestem as condições especiaes 
das matrizes, comtanto que sejam sempre fielmente observadas as regras 

-prescriptas no artigo 48.' 
- ~rL-53.' As lrstas dos contribuintes siyeitos á contribui~ão industrial 
serão formadas na conformidade do modelo n." 2, observadas as prescripçòes 
dos 5s seguintes: - 

As Iistas serão estrah das da matriz da contribuição industrial 
do ultimo anno, e por ordem alphahetica dos nomes dos contribuintes, 
conforme deve constar da mesma matriz. 

2.' O eontnbuinle que tjcer residencia e exercer a iodustria em 
diversas freguezias do mesmo concellio, será incluido na lista da freguezia 
em que liier a residencia. O que iiver residencia fora do concelho será 
incluído na lista da freguezia em que exercer a sua industria, ou d'aquella 
em que mais habitualmente exercer qualquer das industrias, se exercer 
mais do que uma. 
5 3.' Ás Iistas serào preenchidas pelo escrivão de fazenda quanto aos 

n/"." a do artigo 117.' $ 2 . O ,  extrahindo-se da matnz tudo quanto 
fbr preciso para esse nreenchrm~ntn .-.-. 

~ r t .  54." Nas list& de que trata o artigo antecedente não serão bn- 
cluidos, por se presumirem isentos, os coiitribuintes cuJa quota de contri- 
buição industrial no ultimo anno i150 exceder a 18 $000 rbis. As companhias 
e sociedades anonymas de qualquer especie, commerciaes ou industriaes, 
tambem não serào incluidas, porque os seus juros ou dividendos ficam 
sujeitos ao desconto nos termos do artigo 180." 

$ unico. Exceptuam-se do disposto na primeira parte d'este artigo: 
1.' Os contrihuiotes que tiverem sido collectados em contr~buiçào 

~ndustrial pela verba n.O 202 da respectiva tabella ; 
2." Todos os demais contribuintes, a respeito dos quaes o escri\<ão de 

fazenda tiver fundamento para Ihes attriburr uma classificaç~o industrial 
mais elevada do que a que tiverem tido no anno anterior, ou pala presumir 
que auferem quaesquer rendimentos das classes B e D pelos quaes a20 
tenham sido tributados em contribuição industrial. 

Art. 55.' Na columna das ditas Irstas, reservada para as o b s e r ~ a ~ ò r s ,  
declarará o escri130 de fazenda os fundamentos da presumpção referida 
no $ unico n O 2.' do artigo precedente, bem corno quaesquer es~lareci- 
mentos que lhe tenham sido fornecidos, relati~amente a rendimentos qtre 
os contribiiintes inscriptos possam ter auferrdo no onno immediatamente 
anterior, e que devam ser tomados em coniideracbo para o lariçamento do 
imposlo de rend~mento pelas listas de que se trata. 

Art. 56.' Dos lançamentos que no u!:irno anno tirerem servido para a 

j@diçno da decima de juros, extrahirb tarnbem O escriilio de fazenda as 
lishs (modelo nl 3) das quaes conste: 

4.0 0 s  nomes dos devedores collectados em decima de juros; acrescen- 
rmde-se o motivo do laneamento e os nomes dos credores nos termos 
seguintes : p l o  qw &te a F - ,  

2: As importanuas dos capltaes e a taxa do juro que tiier se r i~do  de 
base ao lançamento; 

3: A parte do sono anterior pela qual t i ~ e r  sido lançada collecta ; 
4.0 0 do juro do capital em ditida, reportado esse calculo B 

parte da refsrido armo pela qual tiver sido lançada coliecta ; 
5.0 Ar importancias effeeti>as das collectas lançadas, e sempre pela 

parte re]aálva ao anno anterior tdo ~6inrnte. 

1 Não serão extrahidos para estas listas os artigos do lansamento 
uuintes casos: 

de juros que se achdrem em qualquer dos se, 
:i.? Os que corresponderem a capitaes mutuados por estabelecimentos 

mrmfporaçÕes que tenham direito á isenção consignada no n." i." do 
a~ t igo  9.0; 

j, 2.0 Os que tiverem sido motivados por capitaes manifestados por lem- 
branga ; 

3.0 os que corresponderem a deledores fallidos, ausentes em parte, 
iacerta, faliecidos, ou desde muito desconhectdos, e que, por taes moti~os, 
se wmiderem iaso!va\eis para o pagamento das collectas que Ihes tnerem 
pertenci& e continuarem a a pertencer em decima de juros, emquanio 
subsistirem os manifestos dos capitaes que as originaram; 

4.' Os que corresponderem a eapitaes mutuados sem I encirnento de ~uro .  
krt. 57: As Ilstas dos contribuintes pelos rendimentos da c!asse E 

serão organisadas de conformidade com o modelo n." 4. O escrivão de 
fmenda íricluirA em cada uma das Iistas, por ordem al~habetica de seus 
nomes, os mdi~iduos que julgar deverem estar nas condrções d e  possuirem 
rendimentos da dita classe, tendo cm lista o aodo  de vida externa, as 
despezas conhecidas, a irisufficieneia relatira de rendimentos de outras 
classes, as verbas de iontnburçao sumptiiaria e de lenda de casas, as 
liquidações de contnbuiçzo de registro por titulo gratuito e todos os mais 
indicros que possam concorrer para justificar a presumpçâo de que OS 

ditos individuos desfrutdm rendimentos de procedencia estrangeira. 
Adiante dos nomes lndiear-se-hão as verbas das diiersas contribui~òes 

laçadas no ultimo anno aos mesmos individuos, conforme constar dos 
elementos existentes na reparti~20 de fazenda, e tendo-se em vista a 
ordem dos dizeres nas colirmnas respectivas do modelo citado. 

$ 1." O escrivão de fazenda será auxiliado paia este cffeito pelos ~nfor- 
mad0i.e~ lomados nomeados para o serviço das contribuições de renda de 
Was e sumptuaria. 



f, 2 Se os elcmeiitos e inforinaçòes obtido5 pelo escriião de  fazenda 
forem de tal ordem, que auctorisem a especialrsa~ao das procedencias e 
quantitativos approrimados que possarn tri  os ieridimeiitos d'esta ~ l a s ~ c  
para cada individuo, aasirn O declarara nas listas, ~á poi algdrismos nd 
columna para esse effeito destinada, j6 por obseruniòes e iefertiltcida, 
como vae indicado no modelo c~tado. Quando, porem, nao custa  mais ti<) 
que a presurnpçáo de Iiaiercm reridirneritos d'csid ciasse, sem que possd 
fazer-se a especia~~saç30 ou ataliação il'clle~. o c.cri\do limitar-se-ha .i 

~ncluir o nome do rndirid!io, e a j~rtienci~ei as columnas para quc tiver 
elementos, indicando siimnidliainenie as iasòes que determiiiarain a pre- 
sirmpçáo. 
$3.0 Os indi~iduos d'esta classe serão relacionados nu lista da parocbi~ 

ou grupo de parocbias onde ti\eirm ,i sua resideiicia. 
Art. 58 O Em todas as repar~iyaes de fazenda de coneellio oii bairro $e 

organisará um registro, em folhas aíulsas, de todos os iiidivrdiios, que 
successiuamente r61 constando acharem-se nas circurnstaiicias d e  desfru- 
tarem rendiaieutos da classe E. Esse registio comcraiá a ser feito depois 
de  concluido o primeiro lançamento do presente imposto, e sera a prrn- 
cipal base de informação para os lanrainentos suL 'se q ucntes. 

Art. 59.' Depois de preenchidas as listas dos coutribuintes, pela fúrmù 
declarada no presente capitulo, o escrivão de  fazenda iubricai.8 todas as 
folhas, preenchera os resumos lancùdos iios rostos, resalvará qualquer 
rasura, emenda ou entrelinha, datarh e as<igndra, tiido conforme vae 
indicado nos modelos respecti\os, e coosidrrar-se-ha concluida o sertiqa 
prelimrnar da formação das listas 

Art. 60.' As Iistas dos contrrbnintes serão entregues pelo escrliâo de 
fazenda aos secretarios das corurntsaòcs parochiaes do respeciiío coricelho 
ou bairro, at8 ao dia 2 0  de ferereiro de cada anuo, irnpreteriielniente. 
Os secretarios passdrBo iecibo da entrega, trdriscrevendo o que constùr 
dos resumos exarados no rosto dds listas. 

CAPITULO IV 

Do sernço perante as comrnissáes parochiaes 

Art. 61 .@ A3 cominlss5es parorhiaes proceder~o immedidtaniei,te an 
exame das listas recebidas, a fim de verificarem se rias mesmas se aciiaiii 
iocluidos todos os indiuiduos, que, iios termos do presente regulameni,~, 
estão su~eitos ao imposto de reridimeilto, por lançamento directo ou 11 : - 
recto. Para este efletto as comrnissòcs ter20 em rrsta, quarito a i d a  
classe de rendimentos. as regrùs prescriptaq nos artigos seguintes. 

Art. 69.O Consldcram-se omissos na lisld dos contribuintes da contri- . - 
buiçào : 

1.0 Os proprietarIos ou u~ufructuario~" de predios situados na parochia, 
ou no grupo de  parochiss, Iile ndo tnereni residencia no concelho ou 
bailro, e que na0 tenham os seus nomes desigqados na lista; 

9.0 Todo o emphjteuto, sub-emphiteuta, censuario ou posseiro, quanto 
h importanCia do faro, censo ou quirihno a que fdr obrigado por predios 
situados parochia OU no grupo de parochias, qudndo o seii nome se nAo 
encontre rejaaonado na lista nem pdo encargo do fòro, censo ou quirihão, 
Bem pelo relidlment~ ccllecta\el de quaesqrier predios. 

$ 1: E ~ici:o a qualquer coiitribiiirite promoier, ate a distribuição do 
rmpostn, a inclusão do norne de qualqiie~ proprietario omisso na matriz, na 
lista dos contiibuintes d'esta classe. 

$ 2.0 AF6td os casos figurados no presente artigo, a não inelusâo dos 
de quaesqiier outros proprie(arios o~ usufructuarios, na Iista recebida 

do eçcriyão de falenda, delerá ser attribuida á terificaeao da rsenqão 
no n.' 7.0 do artigo 9.", por isso que tal venfiuaçao se teve em 

vista na formação da referida lista, pela forma prescripta no artigo 49.' 
Art. 63." Consideram-se omissos na lista dos contribuintes da contri- 

bu i~ão  industrial todos os rndiíidi~os qiie, tendo residencia n61 parochia ou 
no grupo de parochias, e exercendo em qualqiler das freguezias do cori- 
celho industria. profissão, arte ou offieio, nas coediyòes de serem collectados 
em contribuiç2.o industrial por qriantia superior a 10,&000 ibis, nlo tenham 
09 seus nomes comprelierididos na rrferidd lista, com indicaçâo da mesma -" - -  - 
industria, profissão, arte ou officio 

Art. 64." Coilsidrrdm-se omissos na Irsta dos contribuiiites srijeitos a 
decfnta de juros, todos os de\edores de capitacs a juros, a í'avor de pessods 
particulares, cjoando os nome, dos ditos desedores não Jenham relacionados 
na Iista referida. 

Art. 65 0 As omissfjes da liatd mi~deio n.0 i. relatna aos rendimentos 
da classe E, verificar-se-hão a Face dos elementos, que os secretarios das 
eommissões parochiacs de\crdo antecipadamente ter collrgido e coordenado, 
conforme Ihes incumbe o n O 7.' do artigo 25.' 

Art, 66.0 Terminado o exame das Iistas e verificada a existencia d e  
quaesquer omissões, os secretarios das commissões parocliiaes additarão os 
nomes dos rndiriduos omissos, com a declarac2.o dos factos tributaveis que 
justihcarem o additamento, seja ou núo conliecrda precisameiite a cifra do 
rendimento sobre que bala de recaii a collecla 

Art. 6 7 . O  O exame das listas e os addrtarrieritos n que titer dado l o p r  
esse maine, de,el&o estar çon~liiidos no prefixo praso de quinze dia\, a 
contar da data em qiie as listas tiverein sido recebidas pelos secretarios 
das eommissòes. 
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Art. 68.O Findo o praso tinado no artigo antecedente, proceder-se-ha 
immediatamente á convocasão edita1 e pessoal de que trata o $$ unico do 
artigo 23.'. a fim de que todos OS contribuintes inscripto~ nas Iistas possam 
apresentar a declaração de seus rendimentos, no praso de oito dias sobre 
a data d a  conjocaçao. 

$ unico. A convocacão pessoal, nos casos em que a dela  haler, effe- 
ehiar-se-ha por meio de avisos, dirigidos pelo correio ou directamente 
entregues em casa dos convocados, e simultaneamente por meio de expressa 
meny.80 dos nomes dos ditos convocados, nos ptoprios edifaes que hou~erem 
de se affixar. 

Art. 69.' Não obstanfe o disposto no artigo precedente, as commrssòes 
parochraes, deqde que se achem rnstalladas, são obrigadas a acceitar as 
declarações de rendimento que qualquer contriburr~le Ihes queira apresentar, 
antes do praso das convocacões. 

Art. 70." As declarações dos cootribuintes devem versar sobre os se- 
guintes pontos : 

2 ." Natureza e quantifatii70 dos re~dimentos;  
2,' Qualidade e irnportancia dos abatimentos; 
3.' Condiçbes da rsenção ou da deduc~ao a que se julgarem com d~reito. 
Art. 71.O Quanto A natureza e quant ifah~o dos rendiinentos os contri- 

buintes t&m a declarar a class~ficação que deva competir aos mesmos 
rendimentos, segundo as suas diversas procedencias, e a importancia em 
que os reputam por cada uma das cinco classes, na parte sujeita a 
lançamento. 

Art. 72." Quanto h qualidade e tmportancia dos abatimentos, as de- 
clarações poderão conter: 

1.' As alterações occorridas no rendimento collectavel dos seus predios 
durante o ultimo annn: --. 

2.' Os juros dos creditos hgpotbeearios que onerarem os predios pelos 
quaes o contribuinte tiver de ser collectado na parocliia ou no grupo de 
varochias : 

3,' As annuidades resultantes de qualquer onus real inberente aos 
mesmos predios : 

4." As d e s ~ e z a s  de conservacão ou de reparação de officinas e armazens, 
que sobrecarreguem os rendimentos indii5triaes ou commerciaes perten- 
centes a classe D: 

~ - 
6." A percentagem equitati~a que deva represerit,ar a amortisaç8o do 

valor das macbinas e utensilios, empregados na prodiicç80 dos ditos 
rendimentos: - 7 

6.' O premio pelo seguro em yuaesquer contratos de risco derivatios 
da propria natureza do comincreio oli industria, de cqos  provento5 se 
tratar; 
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7-0 0 s  vencimentos de empregados e salarios de operârios para o - - 
excrc,jci~ do referido cornmerao ou iiidustria ; 

8.0 O juro de capitaes tomados de emprestimo, empregados no mesmo 
*fi.nmercio OU industfld, e n2o asseg~irados por hypotheca, ou por consi- .,v-.--- 

gnação de reudimeritos immobiliarios, 
9 . O  Os iinpostos que os contribuintes tiverem J &  pago pelos rendimentos 

da releridd classe D, quer sejam a titulo d e  contribuição directa para o 
,tado,.cluer a titulo de impostos addicionaes locaes para o districto, para 
6 mnnic$io OU para a parochia. 

Arte 73.0 0 s  abatimentos declarados nos n.O-2.0, 3." e 8." do artigo 
prse&nte podem ser levados em conta aos contribuintes pala a fixação 
do seu reod~meuto collectavel sujeito ao lançamento directo do presente 
imposto, e tambem servir de base ao lancamento iiidirecto, sobre 
a impofiancia d o s p r o  ou annuidailes, que os contnbuinies t i ~ e r e m  de 
mear aos seus credores, quando já por esse motivo não estejam incluidos 
ia; il&as modelos n.OL i e 3. 
, Art, 74.O Os contribuintes que tiierem direito a prevalecer-se de 

qualquer das isenções consigiiadas no artigo 9.", dererèo declaral-o e r -  
m a m e n t e ,  tendo em rista o que a respelto das mesmas isençães se  

oulamento. icba consigoado no presente Te, 
- Art. 18.O Aos contribninteç comprehendidos na lista dos rendimentos 
pela classe E ser8 eniiada, por occasiao de serem coniocados para as  
declarações, a cedula (modelo n." 11) na qual indicarão os rendimentos 
da dita classe, que possuirem ou disfrularem, ou affirmarâo não os pos- 
suirem, reportando-se em tal caso 8 prova de que trata o artigo 81.O As 
commissões parocliiaes adoptarão as necessarias a íim de que 
estas ccdulds cheguem ao poder dos contribliinies, certificando-se da 
entrega pelos recibos que deverão exigir aos mesmos contribuintes. 

Art. 76.O Frndo o praso fixado nas convocaçães para a iecepçâo das 
deelaraçi6es dos eohtribuintes, praso que em coso algum poderá ir al6m do 
&a 25 de março de cada amo,  as commissbes parochiaes procederá0 á 
avaiia~ão dos rendimentos para a determinação das collectas, tomando 
como base do seu trabalho os elementos constantes das listas, as decla- 
rasòes entregues pelos contriburntes, e todos os esdarecimentos e infor- 
Eoaqes que tiverem chegado ao conhecimento das mesmas commissões, 
por intermedio dos parochos, dos regedores e de quaesquer outras auclo- 
Udades da parochia ou do concelho. 
- Brt. 17.0 A falta de declarações quanto aos contribuintes inscriptos nas 

matrizes e lantpnieutos Conde o escri~âo de fazenda eatrahiu as listas, 
modelos n.OS I ,  2 e 3, importa a confissão por parte ?os mesmos coniri- 
h i s t e s  d e  que 0s rendimentos collectaveis nào sáo inferiores aos constante3 

mesmas matrizes e lançamentos, a saber : 



1 . O  Ao rendimento collecta~el euarado na listd modelo n o 1, coiiforme 
O disposto no artigo & 7 , O  $j l.', n." 3 . O  e 6 O; 

2.' Ao hcuplo da quota de contriboiçào industrial exarada nu lista 
modelo n.O 2, conforme o disposto no $ 2 ", n O 5.O do artigo citado; 

3 . O  Ao calculo de juro exarado na lisia modelo o." 3, conforme o dis- 
posto no n." 4." do artigo 5 6 . O  

Art. 78.' A falta de declarações, quanto aos contribuintes da classe E 
e quanto a todos aquelles cujos nomes foram additados ás listas pelas 
commrssões parocbiaes, sujeltd os mesmos contribuintes a que os seus 
rendimentos selam avallados pela respectita commissao parocbial, sem 
abatimento algum, quando se trate de rendimentos da classe C, ou com o 
unlc* abatimento da contribuição industrial paga quando se trate d e  ren- 
dmentos da classe D. 

Art. 79.' Na hypothese do arii,oo 77.', or contribuintes perdem o 
drrelb a qualquer ~ e c ~ a m a ~ â o  contra e araliaç8o dos seus rendrrnentoi, t d a  
a vez que a dita avaliaçào rijo exceda aos Iimiles fixados no mesmo artigo. 

Art. 80.' S e  as declaraçaes de rendrmento Foiem consideradas exactas, 
a s  comrnrssões preencheràcc a columna das listas destrnadu ao rendimento 
aialiado, com a quantia resultante das mesmas declara~òes. S e  não forem 
consideradas exactas ou se as não hou~er ,  considerar-se-ha definrtivo o 
rendimento collectauel exarado pelo escrrvão de fazenda na Irsta dos ren- 
dimentos prediaes (modelo n.' I ) ,  computar-se-ha o valor dos rendrmentoc 
iirdustriaes (modelo n " 2) em quantia coriespondente a note vezes a 
qiiota da contnbu~ção industrtal exarada ria respectiva columna do drto 
modelo, e fixar-se-h8 o ralor dos reiid~mentos sobre que tem de recair 
willecta, na lista extrahida dos lanrameritos da decima de Juros (modelo 

33). em quantia que não seja superior ao calciilo dos Juros de um anno 
dhahda a decima parte. 
- Art. 81.' As declararões dos contribuintes da classe E serao a base do 

respectrvo lançamento, sem nova avaliaçZo, por parte i l a  commiss2o pa- 
rochlal, que importe alteraçzo na iniportancia dos rendimentos d'esta 
classe que ttverem sido declarados. As declaraçríes negativas importam, 
porkm, para 0s contribuintes a ubrigaçáo de provarem quaes sao os seus 
rendimento6 Provenientes de outras classeb, e por qualquer concelho ou 
bairro, ~ o d e n d o  sobre essa prora recair a apreciaçao da commissao para 
weffeito de qer ou n8o considerada como çuliiciente. 

Art. 8%' Nos casos em que tenha de se proceder á avaliaçdo de ren- 
dimentos relatlkos a lndriduos cujos nomes h iam additados Lo listas pelas 
commissóes parochiaes, a aíaliaeào será determinada por justa dpreciaç~o 
das mesmas ~ m n ~ l s s ~ e s .  a face doi elementos que tlierem colligido para 
esse effeito nos termos dos $$ seguintes: 

$ Dada a hypothese figurada no n.' 1: do artigo 62.", os secre- 

un.ai,ja commissò~s doier3o participal-a immediatamente ao e rnvzo  de 
bzenda, a Fim de que este Ilies remctta nota do que das respectnas 
m&rl,es conotdr com reIa~do aoi propnetarios ou usu~ructUanos cujos 
mmes tiverem sido additddos as listas. Essa nota indicaih o rendimento 
ml~ectave~ aos p r e a i ~ ~  .iuaaos ..i c i r~umscrip~ào da commtsaão requisi- 
tmte, devendo remelter-se nota analoga para qualquer outra conimissao 

cmcebo ou bairio, pelos predios sltuados nas outras teguezlas. O 
co~lectaval conshnte dd'es~as notas será lançado nas listas e 

rnneidetiido nos mesmos termos do qiie originariamente tinha sido descripto 
~ ~ 

pelo escrivão de fazenda. 
$ 2: N~ h!polhese do n * 9.O do mesmo artigo 62.' o valor da annui- 

dade rera a base para o lançamento iadirecto da collecta contra o emplly- 
teuta, s i ib-emph~te~ta,  censuario ou posseiro, quando 0s nomes d'estes 
foras? ad&tado~ á lista pelas C O ~ ~ I S S Õ ~ S .  

9 30 - p ~ ~ ~  hypotheses dos artigos 63 o e 664 O, os secretarios dever50 
~ba,~em.~olici tar  do escritão de fazenda todos os esclarecimentos que 
pmh arieiitai as wmmiss6es sobre a procedencia do additamento feito 
fi* listas e sobre a avaliaçao dos rendimenros de que se tratar. Esta 
spahaião, na hrpothese do artigo 63.', nunca poder2 exceder ao decuplo 
&-tana que corresponder ii~dusiiia ou profirsao exercida pelo contri- 
)ruiate, e. na hypothese do artigo 64 O ,  ao calculo do juro d e  um anno, 
pela taua que roosiar achar-se estil:ulada, ou pela de 5 por cento, se não 

conl~eeida a que foi estipiilnda. 
:* $ 4.' Ka iiJpoihese do Si, 1 O do artigo (i%.*, as cammissões verificarão 

á propiietario indigitado e s ~ á  nas circumstancias de deler ser compre- 
héudido na lista dos contribuintes da classe C, reqciisitando do escrivào de 
k e n d a  informarão do que a respeito do dito proprietarto constar das matrizes 
prdiaes  de todo o concelho ou bairro, e deterininando o rendimento com 
@e e mesmo pioprietario tera de figurar na lista da parochia, podendo 
p a  esse effeito ieqiiisitar tarnbem a i i i~orma~$o dos informadores louiados 
e s e n ' i ç o  da contribuição predial. 
.Li&. $3.' Para a avalia-o dos rendimentos da classe E na iista modelo 
nB.4; quando não tenha batido declaraç;io alguma dos contribuintes respe- 
&iros, OU quando não tenha sido considerada sufficie~ite a prora referida no 
adigt, as commissòes procederao de conformidade com as infoiinações 

'b~verem obt,do e coui o coiihecimento proprio que possuirem das 
8 m W e s  de cada contribuinie, tendo em considera~ào a; indicações ~á 
M a 9  em cada lista pelo escrija0 de fazenda e solicita~ido d este qu~esquer 
noí~~es~larecimentosdequecareyam paraintelligenciada~nie~ma~tndi~a~õe~. 
'iilA~t,,88." O resriltado das avaliarões será levado em cada lista h ro- 
Ikrnna do rendimentoavaliado, e servirá de base ao lançamento das coltectas 
WS 'termos dos artigos seguintes. 
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Art. 83.' O larl~amenlo na Pila doi contribuinfes suje~tos h c o n ~ i i ~ u i ~ o  o. coutribuinte~ t&m de fazer para o caso de terem apresentado de- 
predial (modelo n.' i), que corresponde aos rendimentos da classe C, seri clareFbes ,,qatiias sobre rendimentos da classe E, na0 se lançará co'lceta 
feilo, estabelecendo-se a p r o p o r ~ ~ o  entre o rintingenle do imposio, firado Jguma ,,a wlumoa resprctiva, mas escrever-seda na mesma ~ ~ u e n ~  
pelo escnvão de fazenda no rosto das listas, e a somma das duas columnas do p,,uu conforme, a commissão parocbial Uqer* ou No* 
destinadas ao rendimento aialiado. A percentagem resultar dóssa ulkdo wscxente a p m ~ a  feita. A cornmrs$o municipal9 por occasiho da 
P"Po~ÇJo, será a base p i a  o calculo das coliectai, iafie em lançmien~o ievisiO, rbsdve~  sobre I pmcedencla prO*a Para OS effeitOs 
directo como em lançamento indirecto, iipplieaGzo da pwcenlagem laçamento, não podendo este exceder a 3 por cento sobre a avaliação de 
achada a cada uma das verbas lançadas nas referidas columnas. rendimento feita commissão pa~ochial. 

Art 86.' Quanto ao lançamento na lista dos contrlhuliites Art. 90.0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ a d o s  os trabalhos do lariçamento, as ~ o r ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~  pa- 
contribuição industrial (modelo n." 2), que corrcsponde aos rendimentos aonoslargo por editacs, afixados nas portas da igreja matriz e 
da classe D e aos da classe B sujeitos a Iançameulo, obser,,ar-se-lia o da que as mesmas commissões funcaonarem, que as listas se 
disposto nos $5 seguintes: plun~es, em local e hora determmada, por espaGo de oito dras* 

$ 1.' As colleclas serão determinadas percentagem de 2 por cedo prslabas mt,rlbuillte& as examinarem e apresentarem as reelama~aes que 
sobre a im~ortancia total do rendimento ataliado, qilarido o artigo se j-ib a bem de seus direitos. 
referir a contribuinte que ndo tivesse apresentado as suas declarações. , , ! ~ . , 9 * :  AS reclamações dos contribuirites, na hyp0tbese do artigo 

.$ 2." Se 0s contribuintes tirerem apresentado declaraçbes, reputadas -hn te ,  podem versar : 
exactas pela commlssâo, e d'essas declarações resultar que a avaliaeáo 1.0 sobre erro ou excesso de at'aliaçao de rendimento; 
dos rendllnento~ fotaes de um mesmo contribuinte, coinprehendrdos na , , a o  s b r a  erro ou excesso de lançamento de collecta; 
lista, 8 inferior a 1B0$000 r61s ou a 450$000 r&, a commjssáo declarar& ,, âp Sobre direito a isenção lotal do imposto, ou a d e d u ~ ç 3 ~  de rniliin'o 
'sentas 0s não excederem áquelia primeira cifra, e deduzirá a mesma isento para o calculo da c0llecLa: 
cifra dos que forem ln[eriores ao segundo limite para lançar a co[lecta na 4.0 Sobre dupIicação de lançamento relatli'o aos ~ ' ~ e s m ~ ~  rendimentos; 
razão de 2 por cento sobre a differença. 5.0 Sobre lncompetencia de lançamenlo, por não ser 0 devido 

$ 3." Do disposto no $ antecedente esceptua-se o caso dos con t r i~u i i i~es  pela parochia, ou pelo g u p o  de parochias, a que se referirem as listas. 
que titerem de Ser collectados por emolumentos, nos termos da 202 hrt. 92.0 AS reclamaçoes devem ser entregues ao secretari0 de cada 
da tabe'la que regula 0 lançamento da contnbuiçào i~dustnal ,  porque a C-S~~C-, paroehial, ao qual incumbe, duraille 0 tempo em que as listas 
reVeito d'esses contribuintes $6 será admittida a isen~ão, ou a deducçáo estiyerem patentes, fornecer todos OS eachreclmentos de que Os 

'0 minlmo isento, quando expressamente se repute compro,ada qualquer b t e s  careçam para inteiiigeoera e justificasAo do lançamento. 
das hypotbeses pelas declarações apresentadas, addiclooada 6 Art. 93.0 Os contributiite~ poderão lunlar Suas reclamações quaesquer 
doscmolumentos a importancin de quaespucr outros rendlmcotoJ da &umentos comprovativos dos Factos em que ellas se fundarem* bem 
Yue \eriçam 0s mesmos contribuintes. indicar as  pessoas que voluntariamente hajam de abonar pelo Seu teste 

Art- 87." Quanto 5s listas extrahidas dos jançamentos da decima -bo a verdade dos mesmos factos, na owaslão em que ttverem de ser 
de juros 31, que correspondem a rendimentos da classe A, resolvidas as reclamações. 
Por %rem mdimentos proVenientes de ,itulos de sobre purticu- A& 94.0 O secretario da commiss~o paroch~al 6 ob%ado a receber 
lares, e quanto ás dos rendimentos da classe E (modelo n~ 41, o lança- todar as rec[amaçijes que lhe forem apresentadas dentro do PraW fixado 
meuto effectuado na razio das respectlias percentagens (de 2 por no artigo 90.0, ainda que as repute infundadas ou 1mPertinenas. E da 

quanto 3s Primeiras, e de 3 por cento, quanto ás segundas), calcu- entrega passar& recibo, em que declare O numero e natureza 
Iadas sobre a lmportancia queconstar das colurnnas do rendimento apresentados pelos reclamantes. 

Art. 88." As collectas serão ]ancadas na colamna das listas destinadas Art. 93.0 Findo o praso d,is reclamapões, a commissão proceder& 
ao lançamento. encerrarnen~o das Irsias, e informará em cada uma das reclamações Vre- 

Quando não houver lagar a collecta, por se actiar provada a isen~ao do SBBfadas o que lisei. por necessario para a justa resolu~^do das mesmas 
im~orto, escrever-se-ha na mesina coIumna a isento+ reclamagões. 

hrt* 89,0 Na bpoihese da parte fina1 do ai tigo 81.0, quanto 6 prova ' *. 96.' &. listas acornpanl1adas da3 declarafles e cedvlss 

3 





IMPOSTO UE REflUIbIEIiTO 

m q ~ ~ a s t i y e r e m d e  ser inscripto,~, á lace das listas das commissòes parochiaes 
subs$tpniys, sel-o-hjo, por nota ordcin alpliabetica, em seguida aquelle 
encerrahento, aonotando-se de referencia os artigos de cada mappa quii 
:e ~ 8 6 r g r n  a um mesmo contribuirite. 

Art. 104.' A frxaçao do contingeiite do itiiposto, que tem de ser re- 
pa~ t ido  pelos contribuintes da classe C, sera com relaçào & totalidade 
das circumscripções das commissòes dissoliidas, depois de realisadas a i  
operações e abatimentos prescrrptos rio artigo 50," 
,.. Art. 105." Na aialiação dos rendimentos, na apreciação das declarações' 
dos.contr~buirites, na determindçfio das isensòes e nd fixação das coIlectas, 
4,ascriião de fazenda observara, na parte applica\el,' o disposto quanto ao 
serviço das commissões parochiaes. 

Art. 106.0 As reclamações dos contribuintes serão apresentadas na 
;$artrçào de fazenda do concelho ou bairro. durante o praso em que os 
mappas geraes do lançamenlo estiterem em reclamaç20, detendo ser en- 
tregues ao escriráo de fazenda como secretario da cominissão municipal 
de lançameuto. 

Art. 107." Na ,hypotbese de que a dissolução das commissões t enh i  
succedido havendo ja quaesgner trabalhos em andamento, o escrrvão de 
fazenda tomara immediatarnente posse de todos os papeis e documeritos 
em poder das commissões dissoltrdas e proseguirá nos serviços do lariça- 
mento como f6r contenieute, observadas as prescripç6es estabelecidas, e 
tendo em vista a necessiddde da impreteri~el conclusão dos trabalhos nos 
pcasos regulameritwes. 

> I CAPITULO VI1 

Do semço  perante as comrmssões municipaes de lançamento 

,,Art. 108,' A commissâo municipal, apenas lhe forem presentes as 
listas encerradas e todos os mais papeis e documentos mencionados nos 
artigos 9 6 . O  e IOO.", procedera 6 revisào de todos os trabalhos e organtsarh 
os,qappas geraer do lançamento do concelho ou bairro (modelos n.0'.6 
a ,fO), em Tue serão relacionados todos os contribuintes por ordem alpbti- 
g t i c a  de seus nomes, com iiidieacào dos ldnçamentos que para cada um 
kqha  Haíido em cada classe de rendimentos, e com as referencias devidas 
aoa,artigos das listas parochiaes. O escriváo de fazenda devera a esse 
t+~nipo achar-se já habilitado com os documentos necessarios para a rayidd 
organisação d'esses mappas de maneira a poderem estar concluidos no 
p r a h  de quinze dias desde a data em que as listas forem entregues pehs  
commissaes paxochiacs. 

Art. 108.Voncluidos os rnappas geraes do lançamento, a commissão 

Gdgi$ipal (ar& cônstar por editaes em todas as freguezias do conceltio ou 
bhii,.,,, que 0s ditos mappas se acham patentes ao exame dos contribuintes 

PoF 
dias continuas b improrogatm, e que durante esse praso rece- 

bera ainda quaesquer reclamações contra o lançamento, bem como O 

$ni&Oto 'd. testemunhas dadas para prova das reclama@es'~h apre- 
sentadas, e quaesquei novos documentos que os interessados ainda queiram 

resentar. Dukante este praso podera a commissáo municipal exigir OS 
,&bumentos, provas, esclarecimeiitos e informagões que a rerisão dos tra- 
balhos e o exame das reclamações lhe houver demonstrado ser neckssario 
para a do lançamento e decisuo das mesmas reclamações. 

Art. 110." As erigencias indicadds na parte final do arligo antecedente, 
quando depender dos interessados a sua satisfaçho, serão por este satisfeitas 
dentIo do praso de mais oito dias, sobre o fixado no mesmo artigo, findos 
os quaes ç~mrnissâo municipal proceder$ ti resolução das leclamaçòes 
âpresentadas e á coofirmarâo do lançainento. 

A r t  i." Todas as collectas a respeito das quaes não tenha havido 
reclamapão serão consideradas definitiias, e como taes confirmadas. I 
' 'g~#, '~12 o As reclamações serão resolvrdas dentro dos dez d , ~  que se, 
d'$jj@k á expiracão do ultimo praso fixado no artigo 110.' ' I *  

"'#R: Tis.' As decisões da commissão municipal sobre as re'clamaçòes 
&&o'. tomadas por accordão sobre os proprios requerimentos, ou sobre 
.lhas novas que se Ihes appensem, e patenteadas aos int&ressados por 
cí'&a'dia$ na repartiçao de fazenda do concelho ou bairro. 

An. 114." As decisões da commissao serão motivadas. 
Art. 11 3." Os requerimentos das reclamações indeferidas, com os do- 

cuhentos respectiios, serão restituidos aos interessados que os reclamarem. 
Art. 116." Depois de resoluidas as reclamações, a commissão municrpal 

p i s sa r~  a preencher as colamnas competentes dos mappas geraes do Ian- 
bento, exarando em cada uma d'ellas a ~mportancia total das cottectas 
iIi'4irAti~as correspondeates a um mesmo contribuinte por cada uma das 
elasses do lançamento, e fazendo as deqidas referencias ao caderiio das 
d&$$"; quanto a todas as collectas que tiverem sido modificadas. Em 
~&uid'a'~~oeederk ao encerramento dos rnappas por meio de um termo em' 
(fui? declare por extenso o numero dos artigos iuscriptos e as sommas 
totaes do lançamento em cada uma das classes, resaltando qualquer emenda, 
*sUd il i ou entrelinha que exista nos rnappas. 

Art. 117." O encerrameiito dos mappas geraes do lançamento deve 
e%ar concluido impreternelmenle antes da eyocha em qrie analogo serviro 
tem ae ser desempenhado quanto tis outras contribuições directas a que 
~ ~ ~ ' @ u e r a s  6. as crnco classes dos rendimentos 
.%- 1 1  8.' S e  antes do encerramento dos mappas geraes estiver resolviao 

iii2k$er dos recursos rnterpostos para o conseliio de drstricto, e a re~oluçâo 
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lpp9rFar alteração do lançamento, a commissão municipal poder& tom 
Y conta d'essa alteração no mappa respectivo e referil-a no termo do encer 

rgmento. 1 , . 
&t. i 19: As diminuições eflectuadas a qualquer contribuinte nas ~ e r b a l  

do ímposto relatiras a rendimentos da classe C, quer sejam em resultadp 
&I decisão das reclamações por parte da commissão municipal, quer eii, 
resultado da resolução dos recursos interpostos das mesmas decisões, serã; 
addicionadas ao co~tingente da respectiva parochia ou grupo de parocbiaa. 
po anno futuro, para serem convenientemente distribuidas.' 

CAPITULO VI11 

Do lanpamento nos casos de repartição pelos gremios 
da contnbuiçZo industrial 

4 r t .  j,W.' Qualquer g e m i o  constituido para os effeitos da contribui~ào 
industrial póde, o a  reuni% ordina~ia ariterior ao lançamento do presente 
ieposto, Qeliberar repartir este entre os aggrcmiados, dèvendo commnnlcar 
ao ~ g s ~ ~ c t i ! q  escrivão de fazenda tal deliberação antes do praso e q  que 
este tgm de organisar a Iista dos contribuintes da  classe B. 

Art. i 2 t . O  Verificada a hypotliese do artigo antecedente o lançameiito 
e repartiçáo do contingente do imposto de rendigento, correspondente a 
cada gremio, seguir& processo analogo. ao fixado no regulamento de 28 de 
agosto de iS7P. quanto aos contrngentes da contribuiçào industrial, sal10 
o d!sposto nos artigos seguintes. 
. Ar!. 122.O A cada gremio caberá um contingente do imposto de ren- 

dunento equivalente a 2 por cento sobre a importaocia de nove vezes o 
contipgeute da contribuição industrial que o mesmo gsemio tiver de repartir, 
seg~ desconto algum. 

Art. 123." Nas listas modelos n.'" e 7 do citado regulamento abrir- 
s,e-hão mais as colnmnas necessarias para a determinação, rectificação e 
repa~tiçâo da contingente do imposto de rendimenlo, antes e depois das 
reclaqtaçóes e recursos. 

Na falta dos novos modelos poderão servir os actuaes, escreveodo-se a 
tinta vermelha os algarismos correspondentes a este imposto debaixo dos 
correspondentes +o contingente da contrihuiqão industrial, e aci escentando-se 
nq titulo das listas a coriveniente referencia a este acrescentamento. 

Art 124.' O escrirão de fazenda participará a cada commissão parochial 
quaes as profissbes da respectiva circumscripçdo que estejam nas condições 
da hypotliese de que se trata, a Gm dc ficar conhecido o motivo de nãg 

inebi&s nas listas parochiaes os nomes dos contribuintes que exer- 
m e m  essas prohss6eS 

~ ~ t .  12fi.O A repartiç.10 será feita ou pelo gremio, ou pela camara 
-*a\, ou pek+junta dos repartidores da contribuição industrisl, coiiforme 
tiver de sueceder quanto á repartrçào do contiagente da contribuição 
industrial- 

+ $,unim. Na hfpothese de que a repartição haja de ser feita pela junta 
dos essa attribui~ão, quanto aos concelhos de Lisboa e Porto, 

ks ,untas eeritraes dos re~artidores. 
Art. 126.O 0 beneficio de 3 por cento a que se refere o artigo i.", 

C &.o da lei de 30 de lulho de 1860, não é extensi~o á repartição do 
a - -  -- - contingente do imposto de rendimento. 
~~t 127.0 Sobre a repartiç$o do contiiigerite do imposto de rendimento 

pae haver as reclamaç,es de que tratam os artrgoa 137.' e 167.. do 
p-@amento de 28 de agosto de 1872, para serem rnterpostas e resolvidas 
~ , m ~ o s  termos que se acham fixados para as reclamações contra a 
rede do contingente da contribuiçào industrial, por parte da corpo- . - 
&ao que tiver feito a repartição. 
,,$&A 128.O Das decisfies sobre as reclamagões, a que s e  refere o artigo 
sntecedente, os contribumtes de presente imposto Iecorrer para 
mmmisséio municipaf de lançamento. Estes recursos deverão ser interpostos 
DO praso de tres dias a contar do immediato 6quelle em que tiver findado 
o das reclamações, e serão entregues ao escrivão de fazenda respectivo 
como sacretario da commissão municipal. 

Art. 129.0 Logo que teoha terminado o seriiço da iepartrção do con- 
tiogente da contribui@o industrial, os escrivães d e  fazenda farào que as 
Fespeetivas listas sejam presentes á commissão municipal, para que esta 
molwa definitivamente sobre as reclamações apresentadas. 

$ unico. Nas cidades de Lisboa e Porto as Iisias que de~erào  ser pre- 
sentes 6 commissão municipal serão as que 05 escrivães de fazenda respe- 
etivos t@m de extrahtr da lista geral, nos termos do artigo 191." do citado 
*&amento. 
AT~. 130.O A commissão municipal resolierá os recursos referidos nos 

áerjn0.s que se acham fixados nos artigos 145." e 146." do mencionado 
regulamento para a decisão dos recursos sobre a repartiçáo do contingente 
d a - c o a t n b ~ ~ ~ ~ o  industrial, na parte applicavel. Esta resolução será tomada 

Draso imnroroeavel de 3 dias a contar d'aquelle em que as Iistas tiverem - - r - - - - -  
- s i ~ ~ ~ p r ~ r n p h f i c a d a s  ao exame da commrssão~mi~nici~al. 

Art. 131.6 0 resultado das decisões dos recursos, quando importe alte- 
W h b % s  colleetasrepartidas, ser& levado S.columna das collectas definitivas. 
.a: Ant. 132.0 Reso]vIdos 0s recursos e terminadas as r?xtificações~ resul- 
a? dos mesmos, os escrnães de fazenda tomarão contd das listas para 
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todos os mais effeitos determinados no regulamento citado, quanto 8 r* 
partição do contingente da contribiliç7do industrial.' 

Art. 133.' Das decrsaes da comm~s@o munic~pal  obre estes recursos 
~6 eompete tecurso para o supremo tribunal adrn~nistrativo, nos casos & 
preteriçâo de formalidades e dos termos essenciaes do processo, offensa 
d e  lei expressa ou errada apreciação de facto. 

$ unlco. Este recurso não tem effeito suspensrro, e deve ser interposto 
nos prasos estabelecidos pelo regulamento do mesmo tribunaf. 

CAPITULO IX 

Do langamento addicional pela classe D 

Aft. 134.' consideram-se comprehendidos na classe D, mas su~eitos a 
um processo especial de lan~amento do presente imposto, os rendimentos 
seguintes : 

i.' Os que auferem os exploradores ou ciilti~adores dos predios mstieos 
e os exploradores dos predios urbanos ; 

8." Os que auferem os concessronarios de minas pela exploraçào das 
mesmas mina4 : 

3.' Os que auferem ps emprezanos de pescas. 
Art. 138." Em listas addgcronaes h dos contribuintes sujeitos contri- 

b u L o  industrial (classes B e D) relacionara o escnváo d e  fazenda. por 
crdem alphabetica dos seus nomes. todos os indivrduos p e  no mpectivo 
concelho ou barrro disfriitarem rendimentos de qualquer das naturezas 
indicadas no artigo antecedente. Essas Iistas serão feitas de 
com o modelo n." 5. 

Art. 136." Os exploradorer ou cultivadores dos predios rusticos serão 
relacionados 1 face do que constar da matnz predial. aproveitando-se para 

esse effeíto O primeiro grupo de extractos a que se refere o 2.' do artigo 4 9 . O  
h. 137.' Por exploradores d e  predio, urbanos entende-3e r y e  os 

tomam de arrendamento para o fim especial de os sublocarem de SIla mão, 
bnhando a differença entre a renda que pagam ao senhorio e a que ro- 
cebem dos sublocatanos 

Art. 138.0 OS conceirionarios de minas e or empremrios de peaas  w r i o  
relacionados face dos elementos qrie tiverem servido no anno immedia- 
LaInente anterior para o Iançamento do imposto de pinas e para a iqui- 
da@o e cohranya do ~mposto do pescado, devendo quanto a este imposto 
serem os mesmos elementos fowecidos aos escnvdeo de fazenda pelas 

e delegspaes dasaalandegos que trverem a seu cargo a admi- --- ~ . 
&tragão do dito imposto. 
o:,R~(, 439.- OTeridimento da exploraçao ou cultura dos prcdios rusticos 

6deeMidado pela diíFereo(a entre a renda paga ao senhorio e o rendi- 
m e  ~ollkctavel do predio explorado. 
~ d .  140.0 O da exploracào dos predios urbanos será ava- 

fiaer,h&<b* edrmpondente ao excesso das rendas pagas pelos subloca- 
tarios sobre acenda  paga pelo explorador ao senhorio. Quando náo seja 
parsiyel determinar a cifra d'esse excesso, por n3o ser conhecida a Impor- 
taneia exacta das rendas pagas pelos subloca:arios, a aialiaç3o ser8 deter- 
*ioa<fa par justa apreciapo, nao podendo, porem, na falta de declaraq&o 
dos interessados, ser rnrcrior a 10 por cento da renda paga ao senliorio, 
ou do rendimento collecLa\el inscripto na matriz predial, quando tambem 
m8, seja conl~e~ida a renda paga pelo explorador. 

Art. 181." O rendimento pela exploraç3o de minas ou pelas emprezas 
seta determinado B face do qae tiver sido a importancia dos 

i*pmds de minas ou do pescado que aos interessados aterem compelido 
aa anno anterior, eletada essa importancia ao decuplo do que far. 
-aeAFt. 142.0 Estas Iistas addicionaes serão organisadas pelo escrivão d e  
W n d a  e remettidas 6s commisçbes parocbiaes conjunctamente com as 
l%~$s*do lançamento ordrnario. 

3 ooico. Se os elementos, qiie tem de servir de base para a determl- 
ni@o d'estes rendimentos, nos termos dos artigos precedentes, não 
aã@otonsarem uma a i  aliayão superior a l50$000 reis por anno, OS indi- 
viduos que estiverem em toes condiç8es não serão inclu~dos nas Iistas 
d d i h n a e s ,  Dor se presumrrem isentos. Exceptuam-se os dois casos pre- 
vistos nos n." i." e'2." do art. 84.", $, unico. 

!- h t .  143.O As commissões parochiaes procederào quanto 8s Iislas addi- 
cionaes nos mesmas termos se acham prescriptos quanto ás listas 
&<tia~rias, tendo em rista o que fica determinado qrianto a~aliaçâo dos 

~endirnentos, nos casos em que os interessados não tenham apresentado as 
siia's declarações. ou que estas não tenham ado consideradas exactas. 
- ~hrt. 144.O Aos rendimentos especraes de que se trata eiproveita. 
&nCáo consignada no n." 6." do artigo 9.', sendo-lhe appbcaveis as dis- 
w ç b e s  dos artigos 74.O e 86.' $$ 2 e 3.' 
-'AI%. 145.O Para o I a n ~ a m ~ n t o  das collectas tomar-se-ha por base a 

cara do rendimento avaliado sujeito ao imposto, quanto aos rendimentos 
exploradores dos redroç rosticos ou urbanos, applicando-se sobre essa 

a perccntagem &. '-2 por cento ~ u a n t o  aosendim.entos pela e i p b -  
de minas ou pelas emprezas de pesca, segiiir-se-lia a mesma rpgrn 

W n d o  o rendimento verificado fôr o que resultar das declarações apre- 
mffadas. Se a avaiiacaa, porem, tiver sido detefmrnada nos termos do 
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Por falta das competentes declarayies ou por nao leie4 cwlribuiqão pndlai, Ou das matrizes e lançamento das outras c0ntribui~6es$ 
lu'gadas e*actas as que tirerem apresentado, o cal oade 

levada as collscta~ do llopoi~o de rendimento' 
"lado na raz50 de 2 por cento sobre uobe dfclmoP da 

aYdIacBo, 
AIL 158P Q , , ~ ~ O  se der a hlpothae de que 0 contribuinte de qual- 

*"' IdS' Em tudo 0 ma# se procedera, quanto 6. ,israJ ad,jsionaeg, qser. dos mapPP"s geraes de I s n ~ a m e ~ t o  não tenha arttgo da maneira que quanto BS outras tanto da paIte das com: , mappa ou m a ~ z  da cont,rlbu~rZo direiia a que fbr anncia a 
de 

missaes parochiaesc0mo da parte dar c0mmissijeS mUnlmpaes de ~awamenio nndlmaotoa de que sir tratar, lançar-se-ha o nome cesse contribuinte em 
e tanto pelo que toca aos trabalhos de revisse e de organlsalão do mapp jl ,iBgrlP(os, Ipvando-se 1 columna competente a col'ecia 
6"" de Iançamenlo. como pelo que respeita f is rnlamaGies e recursos, m.e bPOsto, e pas<iando-se um t r a ~  nas demal$ columnas do mappa 

CAPITULO X 

Do processo quanto a extracçao dos co&ecimentos 

Art. 14.7.'' Dos mappas geraes do lançamento, depois de devidamente 
mcerrados, extrabir~o 03  euriirãrs de fazeuda ar co l l a t a~  dehit iw< p r a  
serem Iançadas aos mesmos indi>iduos nos lançamentos das contribniç6ei 
directas do estado, conforme o disposto no presente capitulo. 

Art. 148." Ao mappa da repartição da contribuigão predial, &s matrizes 
das contr1buiç6es ~ndustr~a], de renda de casas e sumptuana, e ao mappa 
de Lmçamepto da decima de juros, addicionar-s-ba mais U U I ~  coiumrla, 
depois da desbnada aos t o t a s  das respectivas eallec~as, com a epigiaphe 
de imposto de rendimento, a qual serao levadas as collectas definitivas 
d'este im~osto. 

Art. 149.' Nos conhecimentos das contnbuições referidas no ar t~go 
antecedente acrescentar-se-ha tarnbem, debaixo do espaqo reservado para 
as coflectas principaes, um novo espaço para a escripta das collectas do 
presente imposto, adeante da respectiva epigraphe, e de fbrma a serem 
comprebendidas na somma sobre que tem de ser ealrulada a rmportanoa 
do s&l10 dos conhecrmentos. 

Art. 150.' As collectas definitivas do mappa gerai do lançamento sobre 
rendimentos da classe C serno levadas ao mappa da reparticão da contri- . 
bui@o pred~al;  as do mappa geral s o b e  rend~mentos das classes B e B 
sei& levadar B matriz da contnbuiçBo industrial: as do mappa geral 
s o b ~ e  rrrdimentos da classe A serão levadas ao mappa do lançamento da 
decima de juros ; e as do mappa geral sobre rendimentos da classe E a r80  
lançadas na matni das contribui(Fks de renda de casas e sumptuaria. 

Afi. (51.' As colleelas serão iurcrrptas na columna respectiia, adeante 
das colhetas principaes de cada contr~bui~ão Ian(adas aos mesmos contn- 
buintes- Ao passo que forem sendo extrahidas ir-se-ha declarando 110 

"~pectlyo mappa gerai do lançamento o Dumero do artigo do mappa da 

;o da matriz. 
,+t- 163: Terminada a extracção de todas as collectas constantes dos 

,,,aw geraes de lançamento, sommar-se-h50 as columnas para onde 
em&idab, e ~er16cado que niio houve erro, a ela eracta cooformi- 

d d e  be$9as sommas com as das columnas dos proprios mappas de l a s  
+,mtp; poder& a eitrac@o ser exam~nada pelos contnbuinies, e poderao 
e r & m , r  psraute a commissão municipal, contra qualquer ~nexactidão 
h p e a r ~ ã e ,  nos mesmos prasos precisamente das reclamaç6es prmittidas ej& wtraa wntribuições drnctas n'esta altura do serviço. 
,oM.:i~~&.O Nos encerramentos do m a p p  da reyartiç&o da mntnbui~ão 
pqliak* matrizes das contribuiç6es industr~al, de renda de casas e 
m m n a ,  e do Ianiamento da deama de jums, fane-ba declarada 
-&i &o numero de artigos em que se Iauçaram collectas do imposto d i  
redimento, e da ~mportancia total d'estas collectas. 

AdJi;.i$&.o A extiacção das collectas do mappa ,geral de lançamento 
wg+ & face das listas addicionaes, de que trata o capitulo 9.', aera 
k*i p v a  aquelle dos ianqamentos das wntribuirões refendas em qiie pol 
e r a  figurem os indiiiduor coliectados nas mesmas listas. e na [alta de 
+qqe~ artigo correspondente dos ditos lauramentoa, ser& a extracrlo 
&ta para a matriz da oodribaiç5o industrial nos termos do artgo 152 o 
af,A& ig6.O Chegada a occas~ão em T e  os conhecimentos das contri- 
b i @ e ~  directas referidas t&m de ser extrahidos, lançar-se-ba n'elles a 
d e c t a  do imposto de rendimento que constar quanto a cada artigo, 
i 1- M-ha a importancia d'essa collecta com as outias verbas a que 

~ ~ e n t o  se refenr, de maneira que o s&llo do conhecimento 
d a  tambem a ser calculado sobre as verbas do presente ~mposto, e 
-'r-se* todo o processo que a mais se acha determinado aos regula- 
~ ~ t c e y ~ c l i v o ~  iuanto a este assumplo. 
-wM, &%O Quanto as collectas que resultarem do lançamento: repar- 
tim h eontingent~~ d'&e imposto, nos termos cfo capitulo 8 , Froce- 
k = í s A a  de f6rn,a que a ser Lanqadas na matriz da C O ~ ~ ~ ~ I J L C ~ ' ~  

idhqkid por oecssiào de alii se inszreverem as collectas repa~tidas d'estd 
%Itii*s ~ntribuição. *'. . 
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CAPITULO X1 

Dos recursos para o conselho de districto 
e para o supremo triaunal aduunrstratrvo 

Art. 158." Das decisòes tomadas pela cornmisslo munic,ipal de lança* 
mento, nos termos do capitulo 7.', cabe recurso pala o couselbo de 
districto. 

$j unico. Os escriv8es de fazenda são os competentes para a interpo- 
siçso d'estes recursos por parte da fazenda. 

Art. i&!." Estes recursos serõo interpostos dentro de cinco dias depois 
d'aquelle em qiie terminar o praso fixado no artigo 114 o 

$ 1: As petições de recurso serao apresentadas ao presidelite da 
commissão municipal, o qual d'ellas passará recrbo em que especifique os 
documentos que as acompanharam, e, depois de informadas pela com- 
missão, serão por esta imrnediatamente remettrdas com o seu parecer ao 
governador civil, para serem presentes ao ionselho de districto e resolvidas. 

$ 9." As petições de recurso serão datadas e assignadas, e serão sempre 
acompanhadas das reclamaçdes indeferidas, podendo os recorrentes !untar 
quaesquer noros documentos que julgarem conçèhientes a bem da sua 
iustica. . - 

Art. 1 6 0 . O  O conselho d e  districlo tornar& conhecimento de todos 0 5  

recursos para elle interpostos nos termos dos artigos antecedentes. e 
resol~el-os-ha dentro do praso de dez dias, contados do immediato áquelle 
em que tiverem sido recebidos no governo c i ~ i l ,  Para este Fim o conselho 
de distncto ter& tantas sessões, q'uaritas forem necessarias para que os 
mesmos recursos sejam resolvidos no referido praso. 

$ 1.' As petições dos recursos, depors de decididas pelo conselho de 
districto, serao reentiadas ao presidente da commrssdo municipal até cinco- 
dias depois de findo o praso para a sua decisào. 

$ 2.' As petrcões das recursos, julgadas improcedentes u'este tribunal, 
assim como os documentos que as tiverem acompanhado, serão entregues 
aos recorrentes, quando s e  apresentem a reclamal-os, 

$ 3." Os accordâos do conselho de distncto serão motitados. 
Art. 161.: A falta de resoluç;lo dos recursos no praso fixado no a r t i p  

antecedente tem por effelto, quanto aos dos contr~buintes, poderem deixar 
de ser attendidas no serviço do anno de que se tratar as resoluções 
respectivas, e, quanto aos da fazenda nacional, o d e  caducarem os mesmos 
recursos para serem substituidos pelo recurso extraordinario do delegndo 
do thesouro para o corisclho da direcçio geral das contribr~i~ões directas. 

Art. 162.' As sessões do conselho d e  districto em que se tratar d'cstes 

C t w l ~ r ~  0 delegado do Lbsonro, como rryresentuite da fazenda 
,,a,.loail, ~ a r u s s e  effeito previanieiitc a~isado pelo go~ernador c~ivil. 
~ w ~ ~ d ~  , ,  do <hesouro ernittira o seu parecer e dai6 todas as inform.içôes 

aver c~nwnientes  para a hd resoluç~o dos reGuMS, mas o60 
1 ' I  

~ % , ~ p o  d e l i b e r a t , ~ ~ ~ .  
,,c+.. 363." n a s  decisões do conseltic; d e  distiicto conipete recuiuo para 

tribunal administrativo. 'Iâ);:: ms recurso a o  tetu effeiio suspensno, e sera interposto nos 
e no. termos estabelecidr uo regulrmento do dito tribunal. 

, $32  para a interposiEão d'este recurso por parte da fazenda 6 com- 
petente o delegado do thesouro. 

Dos recursos er t raordí i i~1os 

r&3#Gi; Recurso extmordinar~o O n que re phdc i~ilerpor fbra doi  
I*D12-wdpdparios para o coriscliio da diiecçâo geral das contribuicne9 
~b* , 

o&t., i65.O Este recurso s6 p6de competir : 
fazenda nacional, nos casos prefixos iiidicados no aitigo seguinte; 

-,$,e. &o? pllectados em imposto de rendimento %em fundamento algum 
para o serem. 
&~;,$$i6.0 O recurso extraordtoario por parte da fazenda nacional 

. i&,eq,H,teposto pelo delegado do tbesouro dentro do praso improro- 
6 m!l,&e, dois anoos a contar do facto ou decisão que lhe tiver dado causa, 

m p P ~ .  seguintes : 
-lyg MSO previsto pelo artigo 161."; 

. & l l & r ~ ? ~ ~ s  da não interposi~ão dos recursos ordinarios, por parte da 
- , M o  dos prasos regulamentares, não lendo tambem havido 
r#'mw.par,te dos-contribuintes. 
o~Jft&,@',O ,O recurso extraordinario, por parte dos collectados sem 
ruri&ame%to algum, caduca tambem dentro do praso de dois annos a 
Mpt,da;& em que foi encerrado o respectivo lançamento de6niti*o, e u. ter- logw quando 0s interessados nao usaratn do seu direito de 

e &CWG nos prasos ordrnarios. 
,i&., 1,68,0.0 reuirsu entraordinario é tambem o competente em todos 
ww de reclamações a que quaesquer interessados se julguem com 
#!v;&+as hjpotheses da cobranqa do imposto d e  rendimento por via de 

- b%& sem lançamento prejio. 
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Art. 169," recurso extraordinaiio em caso algum tem effeito s w  
pensirTo. i 

Art. 170.' Quando o recurso extraordinario fòr interposto por parte 
da fazenda, os delegados do thesouro far8o acompanhar as respectiva; 
pcticòes de uma certidão da intima~ão ferta ao contribumte, para que nd 
praso de quinze dias possa allegar perante o conseflio da referida direcção 
geral tudo quanto julgar a bem da sua defeza. A intimãçáo ser8 acompa- 
nhada da entrega feita ao contribuinte de uma copia da petição do recurso. 

Do caderno das aIteraçóes e aniiullações 

Art. 171." IIaverS em cada concelho o i ~  bairro e para o serrico de cada 
anno um caderno, segundo o modefo ri O i2, que se denominará de alte- 
raçòes e annullaçòes no lançamento do imposto de rendimento. 

N'este caderno se lançarão por extracto todas as reclamaydes e recursos 
cqas  decisões, ou pela commissão mun~cipal ou pelo conselho de distncto, 
pruduzi~ern alteraçòes ou anuullações, der endo mencionar-se as importancias 
d'essas annullações e todas as mais circumstancias declaradas no modelo. 

Este caderno ser& nomeado e encerrado pela commissão municipal no 
fim do serviço de cada anno, e deverá conter tambem o extracto das re- 
clamações e recursos n30 attendidos. 

Art. 172.O Do caderno das alteraçòes e annullaçiies se extrabirão os 
competentes titulos de annullaçào conforme o modefo n." 13, toda a vez 
que as alterações resuftantes das decisóes tomadas sobre os recursos não 
tenham sido attendidas no serviço do lançamento, e as collectas &o tenham 
sido modificadas n'essa conformidade. 

Art. 173." Os titulos de annullaçáo serão entregues aos contribuintes 
para serem levados em conta no pagamento de puaesquer collectas d'este 
ou de outro imposto de lançamento, devidas pelos mesmos contnbuintes. 

S 1.' O encontro dos titulos de annullaçao a6 poder8 ter logar pelo 
concelho ou bairro onde tiverem sido passados os titulos. 

Art. 174.' O escrivão de fazenda, como secretario da commissão mu- 
nicipal, eitrabirb do caderno das altera(òes e annullaçls, depois do 
respcctiro encerramento, uma relaçao de todos os trtulos de annullaç%o 
que se tiverem passado e a remetterá ao delegado do thesotiro para o 
~lfeito da Gscalisação que a esta cumpre exercer sobre a regularidade dos 
encontros a que derem Iogar os mesmos titulos. Para o mesmo effeito, 
ser80 remettidos tís repartições de fazenda dos districtos os talões dos 

~~l~~ eocODtrad~s, depois de terem sido dendamente conleridos com 0s 
memos titulas no acto do encontro. 
h*, 17S.O Os t i lu la  de aonallaçâo que nâo tirerem sido encontrados 

&iro praso de um anno. a contar da data em T e  foram passados, 
cmsidera+~e-Lâ~ de nanlium effeiio, devendo OS respectivos talòes ser -. 

c a n c e l k d ~ ~ .  
.~,-t, 176.O Os coiltr~burntes em baso algum tem drreito a exigir o pa- 

pBRnb em dinheim doa iitulos de annulla(ão. 
m. 177.0 NOS casos em que as resoiuçôes do3 recursos, por parte do 

de di,tricto, q a m  posteriores ao encerramento do caderno das 
alterações e annullações, e em todos OS casos da decisão de  recursos por 

& supremo tnbunal adm~nisintivo ou do conselho da direeçilo geral 
, f & p . ~ ~ b u i ç 6 e s  directas, as modificaçôes, para menos, resdantes  d'esias 
em, dano tambem iogar a titulos de annulla~lio que serlo passados 
@ ~ r t i ç â o  de fazenda do districto face de um caderno especial de 
ali&;i@es que para esse effeito se organisarh, no qual serão extractadas 
&*timas dicisúes. 
,.A*. 178.0 O encontro dos titulos de aiinullação, quando tiver logar 

,-pgigb~ a collectas do presente imposto, ser& sempre escripturado como 
adeullação de receita da parte daí  mesmas coilectas que fôr encontrada. 
Se o encontro se der quanto a collectas dos outros impostos, os titulos 
s* recebidos como dinheiro e a operac8o ser5 escripturada como resti- taco de rendimentos. 

CAPITULO XIv 

h cobranpa do imposto de rendimento por meio de desconto 
sem lançamento premo 

O 0s rendimentos da4 classes A e B, sobre que riso recáe a 
in$ustrial ou bancaria e a decima de JU~OS, estBo suleltos ao 

;?:wdgmento por meio de desconto no acta dos respectlvos 
.*. oy enixegas, sem dependenc,1a de qualquer lançamento pre~io.  

&&, ib~i-epto será feito na razào de 3 por cento qualito aos rendimentos 
d&cii& &e de 2 por cento quanlo aos da classe B .  
~ h d i $ & ~ &  juros e dl\idendos que os bancos, companhias e sacie- 
m;êeny8ia~. dwtnbuem aos seus accionistas ou  associado^, embora ~~ *os h coatnbuição O U  bancaria pelas verbas n + " 3 5 ,  
pbe H 2  da tabell geral das industria~, consideram-se comprehendidos 
1m;aiimem dos rendimentos su~eitos ao desconto referido no artigo ante- 
c.$,&&$. Pma este effezto, os de que se trata 'discrimi- 

- WU 88 respectiva conta corrente ~nnua l  os rendimentos que homerem 



percebido, e por que $I qe aclia pago o presente imposto, quer por desconto 
quer directamente, a firn de que o desconto aos accionistas ou aos asscl- 
ciados se faça na razão da percentagem que corresponder a 2 por cento 
sobre a parle dos mesmos juros ou dividendos que ainda não tenha sido 
tributada com o presente imposto. 

Art. 181.' A rerificasão da ieencâo consignada no n.O i .' do artigo 9.O, 

para os casos de desconto, teia Iogar a face do que constar do assenta- 
mento, averbamento, pertence ou endosso que os titulos de credito tilerem 
a f a ~ o r  de estàl>elecinienlos de  caridade, de beneficencia, de instrucçáo 
~ubl ica ,  de monte-pios, de associayões de soccorros mutuos e de sociedades 
scientficas. 

5 t .O Nos casos em que os titulos de credito nao accusam explicitamente 
a natureza dos estabelecimeritos, para a verificação da isenção, o desconto 
terá logar como se nào houvera a isençào, ficando salvo aos estalielecimentos 
possurdores dos titulos o direito de requererem d modifieaç~o dos respe- 
ctivos averbamentos, em termos de ficar constarido claramente o direito 
isençáo. 

$ C.' A modifica~âo dos averbamentos será requerida e justificada 
perante as repartições ou estabelecimeiitos encarregddos dos pa, *amei1 tos 
sujeitos ao desconto, com recurso extraordioario para o golerno pela 
direcçâo geral das contribuições d~rectas. 

$ 32 As restituiçbes a que tiverem direito os estabelecimentos isentos, 
em consequencia das modihcaçóes referidas no ,$ antecedente, serão or- 
denadas pela mesma direcção geral, depois de verificado que a importancia 
dos descontos restituidos deu entrada nos cofres do estado, ccmo receita 
do presente imposto 

Art. 182.' Os rendimentos constituidos por eStabelectmentos isentos a 
favor de pessoas nEo isentas, consideram-se sujeitos ao presente imposto 
para 0s effeitos do desconto que dever competir seguildo a classi8caçâo 
dos diversos rendimentos. 

Art. 383."xceptuam-se do dasposto no artigo precedente as pensões, 
presiaçzles ou subsidias pagos pelos monte-pios e pelas associações de 
soceorros mutuos aos associados respec~ivos ou aos herdeiros d'estes, por 
Ihes aprobeitar a isenção cmsignada no i 1 . O  i .O do artigo 9 . O  

Art. 184." Qudndo do asseritamento, averbamento, pertence ou endosso, 
dos tirulos de credito, constar que os rendimentos proienieutes dos mesmos 
titulos, embora cobrados por estabelecimentos que tenham direito h isengo 
de quc trata o artigo anteceden~e, t&m applicação ao pagamento de 
quaesquer pensões a favor de pessoas nào contempiadas com a mesma 
isençào, o desconto terá logar na proporgo da quantia sujeita a essa 
applicaçáo, se essa quantia estiver expressamerite cons!gnad$ no titulo, ou 
soàre a totalidade do rendimento do titulo, quando a importiiacia da 

+o 
SeJa conhecida, salio o direito ás modiíicaç~s consignadas 110s 

$$ do artigo 181." 
1: Na bypothew l e s t e  artigo, e ainda quando o possuudor dos titulos 

de credito não seja dos estabeiecimentos contemplados w m  esta isençJo, 
a verlficacâ~ do descouto confere do possutdor do titulo O direito de des- 
mntu por sua conta no pagamento da pensão a parte propor~onal do 
i ~ o s i o  descooiado quando cobrou o renbmento do titulo. 

Art. 185." Se o reudimento dos titulos de cred~to tiver applicação 
m,t, e forçada a determinados encargos, que 1150 representem rendimento 

lucro pmprio de qualquer pessoa, os possuidores dos ~iiulos e cobradores 
do respectiio reudimento terao direito a fazer consignar, por meio de 
awhamerit~ especial nos mesmos titulos, qual a parte do rendimento 
*ib a essa applicação e qual a parte liire, a fim de que sbmente sobre 

henha logar a operação do desconto. 
&h. 486." A isenção consignada rio noo 4." do artigo 9." quanto aos 

da classe B especialisados no mesmo artigo, verifica-se ipsc 
do que constar dos documentos ou processos que derem origem ao 

ahm de taes rendimentos, quando estes tiverem a natureza e lhes couber - 
a desjgn.nação consiante do mesmo artigo. 

.As repartiçòes ou estaciiei; publicas por onde tiverem de  ser processadas 
as folhas ou recibos, e as ordens ou ductorisações para o pagamento 
Oestes rendimentos, iricumbe f a ~ e r  a referida verificação e applicar a 
isençâu, sem dependencia de requerimento da par&, safio o direito de 
rdamaçi%o dosinteressados quando não tiverem sido attendidos, ou o recurso 
Mfa~rd ina r io  para o governo, quando as reclamaç6es apresentadas sejam 
indeferidas pelas leferidas iepartições ou estações publicas. 
r b t &  l 8 7 . O  A isenção mencioriada no n.' 6.' do artigo 9.', quanto aos 

m d i w n t o s  da classe B, quer seja no caso de ndo haver logar a desconto, 
w-9 de haver logar á deducçào do minimo isento, ~erificar-secha, por 
-rard4e regra, a face das declaraçòes dos proprios interessados, nos Lermos 
&&&.&untes 
.I&L#Q$.& declarações deverdo conter a affirmaçào de que OS interessados 
Iiáitcckg_~~s vencimentos das proveniencias referidas no artigo li?, alem 

para que o beneficio da isençâo de que se trata. 
&$~,declara@es serão apresentadas perante os chefes das repartiçòes 
* & v ~ m  de se processar as folhas ou recibos dos vencimentos r e s p e  
@&e% e antes do processamento das mesmas folhas OU recibos. 

h declaraFòes uma vez feitas cons~deram-se  alid das e íigentes 
-.@to forem substituidas ou retiradas pelos interessados. 
x-&d.O 0 s  interessados que apresentarem declaraçaes falsas, ou que 
&ixwrn snbsjstir as que se tiverem tornada taes, por augmento ulterior 
*II,WUS vwmeotas  anauaes, incorrem na penalidade commmada DO 

FI 
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artigo 215.@, albm de ficarem responsaveis por toda a importancia do 
imposto qiie indevidamente deixas5e de Ihes ser descontada. 

.$'$." A falta-de declarações necessarias para a verrfiração d'esta iseiicro 
sujerta os interessados a soffrerem o desconto da perce~tagem Iegal, salio 
o direito de interposição e reclamaç~o indicado no $ seguinte. 

$ 5." S e  os interessados interpwrerem as suas declaraçhes depois de 
verificado o desconte em parte dos vencimentos de um mesmo anno, o 
beoe6cio da isen~âo seri-attendido no pagamento da parte restante dos 
mesmos ~enc~mentos,  ate onde o possa ser. Quando a interposição não 
possa, porem, ser attendida no todo, oii qiiando a falta das declarações se 
der em todo o decurso do asno, e o desconto t i ~ e r  tido logar quanto á 
totalidade dos ~enrrmentos annunes, aos interessados s6 compete o direito 
de rer lama~áo para Ihes ser restitiiida, ou encontrada no anno seguinte, a 
paite do imposto descontado a qiie tikerern direito. A restituiçao ou 
encontro dependera de aiictorisayão da drrecy20 geral das contribuições 
directas. 

$, 6: As declara~ões dos interessados, além do ponto capital da isenção, 
podem referir-se tambem ao modo e processo do desconto nos termos das 
seguintes hkpotheses : 

i." O interessado que receber \~encimentoí; de duas ou mais repartições, 
e que se julgue com d i re~ to  i deducrzo do minimo isenio por que a tota- 
lidade dos vencimeutos anniiaes niio atiin~a k60$000 reis, poderh iiidirar 
qual deia  ser a repartição por onde se faça a deducfão do dito rninimo. 
Assim, por exemplo, recebendo de iima repartição 3006000 rkis e de outra 
150$000 rBis, poderá indicar esta para isenção absoluta, e aquella para 
desconto na totalidade 

2.' Aos interessados C tambem permittida a faculdade de indicarem 
quaes os pagamentos dos seus vencimentos antiuaes em que deva ter logar 
a deducção do minirno isento. Assiin, por exemplo, o empregado que tiver 
o ordenado de 240,$000 r8is como unico venclrnento annual, poderá indicar 
que nos pagamentos dos primeiros sete diiodccimos lhe sela reconhecida 
isenção total do desconto, e que este se lhe faça por metade no oitavo, e por 
inteiro nos restantes quatro duodecimos, bem como, pelo inverso, declarar 
que pretende o desconto por inteiro sobre os pagamentos, atb que estes 
prefaçam a quantia de 90$000 rkis não isentd. 

3." Igualmente Ihes b permittida a faculdade de remirem por uma 96 
OU mais rezes a totalidade do desconto a que estejam sujeitos em cada 
anno. Assim, na hypothese antecedente, o empregado poderi tambem 
indicar que desde o 1.' pagamento deseja pagar por desconto a quantra 
d e  18800 reis, que representa a totalidade do imposto a que estava 
dbrigado. 

188.' Não obstante o disposto no artigo antecedente, as repartições 

por onde tiver de correr o processo do descmto poder30 o&cmsamente 
estabelecer no mesmo processo as modificaç6es que forem a c o n d a b  
p l a s  condições especiaes dos serviços, e pela conueuiegoiP dos prquios 
empregados, comtanto que ndo sejam cerceadas a estes as faculdades q u e  
Ihes ficam permiltidas, e que o desconto se verifique dentro da anno a que 
d~sserem respeito os vencimentos 

Art. 189.O Para determitid~ào da isenção a que se referem os d a s  artigos 
antecedentes, n;io entram no computo dos vencimentos os rendimentos 
e os abonos das seguintes cspecies: 

1.0 Os emotumentos dos empregados publicos, por estarem sujeitos B 
contribuiçào indiistrial, e serem considerados para todos os etfeitos do 
presente imposto entre os rendimentos da classe D;  

2." Um terço das quotas de cobrança que se abonam aos recebedoses 
de comarca, p w  compensação dos encargos inheraites a estes logates; 

3.O As chamadas graiificações certas que se abonam aos escrivàes de 
fazenda para despezas com o expediente das respeciivas repartiqaes, por 
nào constituirem rendimento dos mesmos funccionarios; 

8 . O  As percentagens que aos ditos escrivàes se abonam para Ii~alisaç8o 
do imposto do ieal d'agua, nos termm da poitaria de 29 de setembro 
de 1874, pela rnesnia razão do numero antecedente, e ate que es tep  em 
execuçzo a nova f6rma de remuneraçâo estabelecida no regulamento de 
29 de dezembro de 1879; 

6.0 A parte das gratificações chamadas para falhas, que corresponder a 
falhas eKecti\zas que os interessados tiverem so&~do e conforme constar 
das declarações que os mesmos fizerem a tal respeito: 

6.O Os subsidios de marcha e de residencia eventtial que se abonam 
na conformidade do disposto na lei de 13 de maio de 1872, por terem o 
caracter de verdaderrds aludas de custo eientuaes abonadas a militares em 
serviço do estado ; 

7.O Os abpnos que se façam a titulo de indemnisaç&, compensa@n, 
adimtamento, ou restituição de quaesquer encargos certos e determinado4 
de modo que taes abonos rido venliarn a ter caracter algum de remunerapão 
ou rendimento proprio dos interessados a quem forem feitos. Nos cases 
em que os encargos náo estejam definidos por quantia certa e deterraiprda, 
poderao os interessados requerer e justificar a iotaç8o em que taes enmsgris 
devem ser attendidos ; 

8." Os interesses, vantagens e regalias que em cerlos casos se  eoosbitucm 
a favor dos empregados, jh pela ministração de sustenta, JB pela ceneessh 
de casas para moradia, por outros ineios de aiixilio, por isso que taes 
interesses, nào sendo representados por abonos de qiiantias effectiuas, não 
podem dar logar a desconto. 

Art, 190." Nos casos em que as remunerações pagas directamente peta 
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govetno3representem a retriburflo de servicos sujeitos & coiitribuiç& 
IR&&), por serem de p r a 6 s ~ e s ,  artes ou officios ~om~rehendidos  nas 
tabellaq da  m e m a  eoiitribnição, casos em que os rendimentos assim 
co~~tr th idos ,  vista a disposição generica do artigo S.* a.o l . O ,  pareçam 
pertencercumulatwamente as duas classes 1) e D, optar-seha pela clas- 
siíicaçâo oa classe D não halendo logar ao desconto. 

A F ~ .  191.' O desconto, quanto aos rendimentos provenientes de trtulos 
&e eredito sobre o estado, e quanto aos ordenados, pensões, soldos e 
quaesquer outras remunerações pagas directamente pelo governo, effe- 
etuar-se-ha no proprio acto dos pagamentos, de conformidade com o que 
a tal respeito dever6 ser declarado nos recibos processados, ou naa folhas 
dos pagamentos, ou nos avisos e ordens por meio dos quaes os mesmos 
pagamentos terão de verificar-se. 

$ i." Os recibos de quaesquer pagamentos effectuados pelo estado e 
sujatos ao desconto refendo serão processados em termos de  deverem 
compretender sempre as segiiintes tres addiçòes por algarismos: impor- 
trncia do recibo sob a epigraplie que lhe de\er  competir; importancio do 
desconto- sob a epigrapbe de  «imposlo de rendinentou; e a importancia 
qiie restar. depois de subtrahida a segunda da primeira addição, sob a 
epigraphe de aliqtiido a receber». 

!$ 2." Bos casos em que os pagamentos se effectuem por meio de folhas, 
terão estas, além de todas as mais columnas que forem precisas para clareza 
e exactidão dos pagamentos, as tres correspondentes ás tres epigraplies 
designadas no f, antecedente. 

Pela mesma fóma mulatis mzrtandzs, serão processados os arisos de 
pagamento (modelo n." 16-A do actual regulamento de administmçlo da 
fazenda pnblihJ, e quaesgiier outras ordens ou ductoriss(.òes de pagamentos 
sujeitos ao referido desconto. 

$ 3.' Os recibos de~e rào  sempre referir-se á importancia total como 
eaectiv-nte recebida, sem embargo de  poderem conter. por extenso 
qualquer declaração allusiva ao facto do desconto, como, por exempto, a 
be simples referencia ao presente artigo, ou a de se dizer que em poder 
$OS thesoureiros ficou a rmportancia do desconto. A despeza s e d  sempre 
eseripburada pela rmportancia total dos recibos, sem referencia alguino 
opepação do desconto. 

Art. 192.' Os pagamentos effectuados de conformidade com o que fica 
disposta no artigo antecedente libertam os interessados respeetivos de  toda 
efiqiiatquer responsabilidade pelo imposto, relatnamente ao  rendimento 
cobra& pelos mesmos pagamentos. Os erros que houver, quando forem 
de pagamento, serão de conta e responsab~lidade dos thesoureiros, rece- 
bedores, ou encarregados do mesmo pagamento, e quando forem de calculo 
d o  desconto no processamento dos recibos, folbas, avisos ou ordens respe- 
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ctivas, serão imputados em conta de responsabilidade da repartirão por 
onde tiverem sido processados. 

Art. 193.' As importancias descontadas, emquanto náo forem arreca- 
dadas definitiramente como receita d'este imposto, serão consideradas como 
deposito em poder dos thesoureiros, pagadores ou encarregados dos cofrcs 
por onde se operou o desconto. 

Art 194" As certidões dos pagamentos effectuados com desconto, 
quando requeridas pelos interessados, serão para todos os etrertos equipa- 
radas aos conhecimentos das contribuições geraes do estado. 

Art 195." O desconto, quanto aos rendimentos provenieotes~de trtulos 
de credito sobre corporayões administrativas e sobre estabelecimentos 
publicos ou de credito, e quanto aos 3encimentos de empregddos pubiicos 
das mesmas corporacões ou de esfabelecimeritos subsidiados ou não pelo 
estado, poderá ser verificado pela mesma forma que 6ca preceituada 
quanto aos pagamentos de  conta do estado, ou pela f6rma que ás ditas 
corporações e estabelecimentos parecer mais adequada e conforme, para 
sa l lapaida  das suas responsabilidades, convenieniiias das suas escriptu- 
raçòes, obrigações e direitos dos interessados sujeitos ao descoato. 

Art. 196." As corporagòes e estabelecimentos menc~onados no arttgo 
antecedente respondem directamente para com o estado, pela eikcti~idede 
do desconto correspondente a todos os pagamentos que effectuarem, e que 
ao mesmo desconto esiiverem sujeitos nos termos do presente regula- 
mento. Recebida que seja a importancia do desconto nos cofres do estado, 
ficam as mesmas corporayões e estabelecimentos sobrogados nos direitos 
da fazenda nacional, para harerem dos respectitos interessados, o que por 
elles assim tiverem pago, e ainda não tiver sido descontado ou de qualpiier 
outra forma compensado 

Art. 197 O As importancias descontadas, ou antecipadas por conta de 
descontos que subsequentemente terão logar, darão entrada<nos coEres do 
estado por meio de guias, e s6 então se considerar& verilieada a cobrança 
ou arrecadação do imposto de rendimento, para todos os effeilos da es- 
cnpturaçào do mesmo imposto. 

Art. f 98." A cobrança ou arrecadacâo, a que se refere o artlgo ante- 
cedente, effectnar-se-ha nos cofres seguintes: quanto 5s cidades de Lisboa e 
P o ~ t o ,  nas recebedorias da receita erentiial das mesmas cidades; quanto .aos 
concelhos capitaes dos outros districtos adiniuistrativos, nus cofra  centraes 
dos mesmos district,os; e quanto a todas as demais terras, nos cofres das 
recebedorias de comarca ou nos das suas delegaçõesriosconcelhosrespecti~os. 

$, unico. Os descontos que t i ~ e r e m  logar por intermedio dos cofrcs das 
agencias do go\erno portuguez nos parzes estrangeiros serdo desde Logo 
arrecadados e escripturados como receita do prelente imposlo, veriêwda 
pelos ditos cofres, e como tal inclurda nas respectivas tabellas de rendimentos. 
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Art. f99.0 O processo das guias, quùnto ás corporaçoes administra11,as 
e quanto aos estabelecimentos publicos ou de credito, ser& regulado nos 
termos dos seguintes $S. 
5 1." Ate ao dia 25 de cada mee, o mais tardar, proeessardo n guia 

ou guias dos descontos correspondentes aos paganientos que tiverem e&- 
ctuado tia primeira quinzena d'esre mez e oa 5egurida do m n  aiitecederi(e, 
e rd i s a r ão  a entrega da importanLia dos mesmos descontos na recebedoria 
ou no cofre que para tal effeito f6r competente, conforme o disposto rio 
artigo antecedente. 

$ 2 . O  As guias serão datadas e assigr~ddas pela pessoa que tiver a seu 
cargo a superinteridencia e fiscalisação do cofre por onde se tiver operado 
o desconto, e satisfarão aos qeguirites requisitos: 

i.' Menção da pessoa encarregada de fazera  entrega; 
2.' Decjaraeáo do cofre a que sào dirigidas; 
3.' Designação da coiporação ou estabelecimento d'onde procedem ; 
4.' Declaraçáo da quantia que tem de ser entregue, com especialisação, 

por classes, dos descontos que a produziram, de maneira a distingu~r-se 
sempre o que tiver procedido de cada uma das duas percentagens regul* 
doras do desconto. 

$ 3 . O  Sem embargo do disposto nos $$j antecedentes, as corporações e 
estabelecimentos responsavets pelos descontos poderão antecipar ou mulll- 
plicar a entrega d'estes conforme Ihes comler, processando sempfe as 
guias competentes para a mesma entrega, nas quaes poderão fazer todas 
as mais declaraçbes qne tzver~m por convenientes para sa l iaparda  dos 
seuri d~reitos. 

S/ 4.O As guias sertio entregues, oii dos escribães da receita e~entudl,  
ou aos delegados do tbesoiiro, ou nos escri\les de fazenda, conforme fdr o 
cofre onde s e  fizer a entrega; e depors de competentemente tisitaas, e de 
processados os respectivos recibos, seguir-se-hio todos os mais termos 
prescriptos para a arrecadação das receitas euentiiaes 

5 5 . O  Se aos estabelecimentos e corporacões, de que se tiata, cootier 
passar duplicados das giiias para os receberem der idamente averbados com 
as entregas, assini se procedera nas repartiqões de fazenda, ~erificaiido-se 
a eonforniidade dos duplicados, averbaudo-se um d'elles com a declaraçao 
da entrega, e restituindo-se ao porlddor o duplicado alerbado conjiincta- 
mente com o recibo respectivo. 

$ 6.' As guias poderão ser escriptas eni papel nâo sellado. 
Art. 200." As corpora~òes ou estabeleciinenlos que retiverem em seu 

poder a imp~>riuncia dos descontos, alem do praso Gxado nos tetinos do 
1 . O  do artigo antecedente, serão considerados em uióra de dirrdas a 

fazenda, e ficam rncursos nas responsabilidndes dos contribuintes qiie tdo 
pagaram as suas collectas á b k a  do colrc, 

Art. 201.' Qudiito á drrecddaç?ío, corno imposto, do desconto effectuado 
nos pagameiiios bitos pelo estado, proceder-se-ha, segundo ns hypotheses, 
nos termos dos ss seguintes : 

$ 1 .0 Pelasontadoria geral da junta do credito publico processar-se-hão 
periodicamente guias em duplicado para entrega, ria reccbedoria da receita 
eientual da cidade de Lisboa, da totalidade dos descontos \~erificados pela 
lhesouroria da mesma junta no periodo immediatamente anterior. As 
guias satisfarão aos requisitos do $ 2." do artigo 199.". e terão uma 
numeração de ordem especial para cada anno economrco. Um dos dupli- 
cadns ficará na recebedoria da receila eventual, g o outro depois de 
de~idamente averbado h m  a entrega, ser i  restituido á referida coritadoria 
para os effeitos do artigo 204.' 
5 &.O Os descontos que rorem effectuadoq por intermedio das caixas 

eentraes do ministerio da fazenda darJo logar, por parte da competente 
repartição da direcçáo geral da tliesouraria, aos mesmos tramites de  
arrecadarão que ficam indicados quanto á junta do credito publico. 

$ 3.' Os descontos que forem effectuados por intermedio dos outros 
ministerios e de todas as mais reparticòes publicas directamente depen- 
dentes dos mesmos ministerio~ com s8de lia cidade de Lisboa, dardo 
igualmente entrada na recebedoria da receita e~entiial  da dita cidade, 
processando-se guias em duplicado como as do $ I.', podendo as entregas 
ser reduzidas ao minimo de uma em cada mez, que abranja a totalidade 
dos descontos verificados ate essa data desde a ultima entrega. Na gme- 
ralidade das reparti@es publicas a que se refere este 5 considerar-sc-ha 
inclu:da a caixa geral de depositos pelos de\contos effectuados nos venci- 
mentos dos seus empieg~dbs  e no tiato das suas operações para com 
terceiros, excliiida a de abono de juros pelos depositos necessarios quando 
não constituir rendimento certo de pessoa determinada. 

4.' As entregas a que se referem os ss antecedentes podeião ser 
effectuadas por encoiitros, sem effecti~a trdnsferencio de fundos, sempre 
q w  assim o permittam e aconselliem as eaigencias e ~on~enieiicias do 
serviço. 

$, 8." Os descontos effectuadoa nos pasamentos dc ~ o n t a  do estado na 
cidade do Porto, por interinedio de qeaesqtiçr repdrtiçaes pubiicds, será0 
errecadddos na recebedoria da receita clenttlul da mesma cidade, se- 
gu~rido-se o mesmo processo fixado no 3." Nos casos, porbm, em que 
taes pagamentos sqam directamente eflcctuados pelo cofre central d'aqiielle 
districto, o desconto ser& desde logo arrecadado e escripturado como 
receita de imposto de rendinicnto verifirnr1,i por ayuclie cofre. De mesma 
maneira se procederá quanto aos descontos que iiierem lagar por \.irtude 
dos pagamentos effectuados nos cofres ccntraes dos outros districtos 

6.O Os descontos que tilerem lagar por ~i r t i ide  de pagamentos effe- 



I IMPOSTO DE RENDIMENTO REGULAMENTO DE 12 DE NOVEMBRO DE i880 57 

ctuados pelos recebedorei de comarca, ou por intermedio dos seus propostos 
- nos concelhos não cabeças de comarca, ser50 escripturados nos livros da 

receita eventual ti face de guias processadas pelos escricães de fazenda e 
medtante a passagem dos competentes recibos a favor dos proprios rece- 
bedores. Para evitar a multiplicidade dos assentos d'esta natureza, os 
escniàes de íazenda regularão a opportunidade dos mesmos assentos, 
conforme as instrucções que receberem dos respectiios delegados do 
thesouro, quanto a passagem de furidos e a transferencia de documentos 
pagos. Em todo o caso, o assento mensal a debito dos recebedores de  
comarca, no liiro modelo n." 10 do actual regulapento de administração 
da fazenda publica, deverá comprehender a totaliddde dos descontos effe- 
ctuados até essa data, 09 quaes por tal m o t i ~ o  já deiem achar-se escri- 
pturados nos livros da receita eventual. 

Art. 202.* A fiscalisagào da c0branç.a do imposto de rendimento, nos ter- 
mos d'este capitulo, compete aos delegados do thesouro quanto á área dosres- 
pectirosdistnctos Essafiscalisaçãocomprehendeosseguintespontoscapitaes: 

i.' Fiscalisação sobre a legalidade e procedencia das isenções e da 
deducção 80 minimo isento ; 

8.. Fiscalisação sobre a effectiiidade e conformidade dos descontos 
nos casos em qiie deiam ter logar; 

3.' Fiscalisa~ao sobre a effectividade e regularidade da arrecadará0 das 
importancias desconladas. 

Art. 203.0 São elementos da fiscalisa~ão mencionada no n." I." do 
artigo precedente: 

1.' Kela~ões semestraes que por parte de todas as repartiçdes do 
estado, das corporaçòes administrativas e dos estabelecimentos piiblicos, 
sejam ou não subsidiados pelo estado, delerão ser enviadas aos delegados 
do thesouro respectivos, declarando o numero e importancia das isenções 
verificadas pelas referidas esta~6es durante cada semestre, e o numero e 
importancia das deduccães do minimo isento; 

2.' Os esclarecrmentos e iníormações que por parte dos delegados d o  
thesouro sejam requisitados ds mesmas estações, para explicação de 
quaesqner diividas que se offereçam sobre a intelligericia das referidas 
relações semesiraes : 

3.' Os orçamentos da despeza auctorisada para cada uma das mesmas 
estayões publicas ; 

4." O exame dasdeclarações apresentadas pelos interessados, nos termos 
dos artigos 181 e 189.", as quaes para esse effeito serzo facultadas aos 
delegados do thesouro. 
Art. 204.' Para a fiscalisação dos n.'"." e 3." do artigo 202.', ser- 

vir30 d e  elementos: 
1 .O Os duplicados das guias que, até no dia 8 de cada mez, dejerào ser 

remettidos aos delegados do thesouro, por parte de todas as estarões 
publicas a que se refere o artigo 201.'; 

2." O confronto dos mesmos duplicados com as tabellas da arrecadaçào 
da receita eventual, e com todos os mais elementos estabelecidos para t% 
arrecadaçdo da mesma receita ; 

.3." Uma copia da conta corrente annual que os bancos, compdiihias e 
sociedades anonymas t&m de formular, nos termos do artigo 180.', e que 
pelos mesmos estabelecimenios dexe ser remettida ao delegado do the- 
souro, na mesma occasiào em que tiverem de satisfazer ao preceituado no 
artigo 48.O $ 1 . O  do regulamento de 28 de agosto de 1 8 7 2 ;  
i.." Os esclarecimentos, informações e derlaraçòes que, nos termos dos 

artigos 8 5 . O  e 27.' do citado regulamento, t&m de ser fornecidos dos 
esrrir8es de fazenda paia a formayão da matriz da contribuição industrial; 
e quaesquer outros elementos que-se  achem estabelecidos para a fiscali- 
sação do seríico das outras contribuições. 

Art. 205.0 Para os mesmos effeitos da Gscalisação referida nos artigos 
antecedentes, os delegados do thesouro combinarão com as diversas admi- 
nistrações dos estabelecimentos de credito a melhor maneira de verificaçào 
entre o que constar das tabellas pela arrecadação do imposto, e as guias 
que effectivamente tiverem emanado de cada estabelecimento n'um mesmo 
periodo ; e isto ou sela por meio de tabellas ou relações que os ditos 
esiabelecimentos formalisem, ou por meio de rela66es qne os delegddos 
do thesouro mandem organisar á face das tabellas de arrecadação, para 
serem conferidas pelas adniinistrações de que se trata. 

Art. 206." Para a fiscaiisaçdo dos descontos effectuados por intermedio 
das recebedorias de comarca, os dclcgados do thesouro organisarão nas 
respectivas repartições de fazenda collecções por comarcas dos avisos d e  
pagamento com numeração seguida que deverá ser referida nos recibos 
relativos a cada aviso. Ro verso do registo dos aiisos lançar-se-hu a im- 
portancia total do desconto correspondente a cada aviso, e ir-soha suc- 
cessivamente abatendo a importancia do desconto verificado, proporção 
que forem sendo recebidos por passagem de fundos os recibos pagos. 

Art. 207." Os delegados do thesouro darão successivamente coiita ao 
governo, pela direcçào geral das contribui~òes directas, de  todas as irre- 
gularidades, fraudcs ou sonegações, que vierem a conhecer em resultado 
da fiscalisaçâo que Ihes fica incumbida, propondo todas as proiidencias 
que superiormente d e ~ a m  ser tomadas para a emenda ou repressão das 
mesmas irregiilaridades, fraudes ou sonegaçòes, e a applicaçao 
das penalid,ides comminadas no presente regtilamento. 

Art. 208 o A importancia do imposto de rendimento arrecadado em 
cada distrirto por meio de desconto ser& iiicluida nas tabellas mensaes da 
liquidação e cobrança, no colinnua des~inada á receita eventual, em artigos 
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contribuiçbes directas, devendo o expediente respectivo correr pela pri- 
meira repartiçáo da referida direcção. 

Art. 220.O Nos casos omissos e urgentes, occorridos nos districtos das 
ilhas adjacentes, emquanto ou quando entre estas e a capital não estiverem 
estabelecidas communicaçães telegraphicas, compete aos governadores civis 
decidir, ouvindo os delegados do thesouro e dando parte pela direcção 
geral das contribuições directas. 

Art. 221 Todas as reclamações e recursos serao escnptos em papel 
sellado, e sellados todos os documentos com que forem instruidos. 

Art. 222." O governo fornecera todos os impressos necessarios para o 
serviço do lançamento d'este imposto 

Art 223 " Os contribuintes collectados por lançaineuto dtrecto e indi- 
recto n'uma so collecta terão direito a qrie se Ihes passe um certificado 
especial da parte relativa ao lanyamento indirecto para o efi'eito da effe- 
ctividade do direito de subrogação que Ihes é garantido pelo $ 2.' do 
artigo 11.' 

Esse certificado ser& processado conforme o que se acha disposto quanto 
ao serviço da contnbuiç80 predial em Iiypotliese analoga. 

Art. 224." As decisões sobre as reclamações e recursos de que bata o 
presente regulamento s6 podem versar sobre os pontos restrictos das 
mesmas reclamações e recursos, sob pena de nullrdade. 

Art. 225." Os escrivães de fazenda corresponder-se-hão com todas as 
auctoridades e repari ições publicas o11 corporações, para o fiel desempenho 
das obrigações qiie Ihes são impostas por este regulamento. 

Art. 226 " Os regedores de parochia prestarão aos secretarias das 
commi&ães parochiaes e aos escriçâes de fazenda todo o auxilio que Ihes 
seja requisitado para a devida affixapão dos edrtaes e entrega dos avisos e 
cedulas de  que trata este regtilamento. Os governadores rivi3 expedir20 
as mais terminantes ordens para que os administradores de concelho ou 
bairro procedam contra os regedores que forem remissos na observancia 
d'este artigo. 

Art. 227.' Os escriiàes de fazenda considerar-se-hão investidos em 
qualquer das attribnições das respectirds commissões municipaes, toda a 
vez que as mesmas commissões não tenham erercido essa attnbuiçào no 
praso competente. Dada a hypotliese, o escrirão de fazenda lavrará um 
termo da preterição do piaso, e remettel-o-lia immediatamente ao dele- 
gado do thesoiiro para os effeitos con\enientes. 

Ait. 228.' Os modelos annearos ao presente regiilameiito coiisideram-se 
provisoriori, podendo ser dlterad0s pela direcyào geral das contrihuiçOes 
directas conforme o rxigirem as nec,essidddes do seriiço e as conteniencias 
do lansamento. 

D~sposições transitorias 

Art. 229.O O serrica do lanramento do imposto de rendimento, re la t i~o 
ao 2.' semestre do corrente aiino ciiii, sera feito ctimulativameute com o 
do lançamento do mesmo iniposto pelo anno de 1881. Para um e outro 
ohseriar-se-hão as disposições especiaes transitorias consignadas n'este 
capitulo. 

Art 230." Os prasos pata apiesentaçâo e resolução das propostas, de 
que trata o artigo 19.0, são respectivamente fixados at8 ao, dias i 5  e 31 
de dezembro do corrente niino, quanto ao continente do reino. 

Os delegados do theaoiiro, apenas tiverem conhecimertto da resoluçào 
tomada sobre as referidas propostas, darão cumprimento ao disposto no 
5 2." do citddo artigo lg.", e promo\erdo por todos os meios ao seu 
alcance o exacto cuniprimento das disposições do presente regulamento 
relativas a norneaçao'e dcfiriitivo iostullaç~o das coiiiinissões parochiacs c 
munieipaes. 

Art. 231.O As commissões parochiaes e municipaes, qiie terdo de 
funccionar para o serliço do lançamenio referido, deierao estar nomeadas 
ate o dia 15 de janeiio de 1881. 

Art. 232." O lançamento será effectuado em duas addições pdra cada 
artigo, uma na razJo de meu tara ,  correspondente ao segundo semestre 
do corieute anno, e outra na razão. de taxa intetra, correspondente ao 
anno de 1881< devendo ter-se em vista, quanto ao laneamento da classe C, 
que a taxa reguladora das collectas 6 a ~ercentagem que resulta da 
comparação ordenada no artigo 83.0 

Art. 233." A abertura dos cofres para a cobrança voluntaria das cal- 
lectas do imposto de rendimento, relativas ao segundo semestre do corrente 
anno, effectuar-se-ha no dia 1 de agosto de 1881. Para este efleito 
observar-se-ha o disposto nos seguintes $,$: 

$ 1." Dos mappas geraes do lariçamento, depois de devidamente en- 
cerrados, extrahir-se-hão, a(6 30 de junho de 1881, para serem entregues 
aos recebedores, at6 10 de julho seguinte, conhecimentos especiaes das 
referidas collectas, as quaes terão os dizeres impressos necessanos, para 
que as collectas lançadas a um mesmo individuo em diversos mappas 
geraes possam ser transcriptas e sommadas n'um mesmo conhecimento, e 
calculado sobre a importancia total d'este o sbllo respectivo. 

$ 2.O Quanto ao processo da extracçno d'esses conhectmentos, at6 tí 
entrega d'elles aos recebedores, formação do debito d'estes, aos avisos 
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que t&m de dirigir aos contribuintes, e a todo o mais processo preliininai 
e subseqiiente a abertura dos cofres, seguir-se-hão, na parte applicaiel, 
as disposições vigeiites qiianto a ideiilico serviço nos outros impcistos de 
laniameiito e repartição, exceptuada a de  qualquer siihdivisào do paga- 
metito dos referidos conliecimentos. 

Art. -254.' O procesio da extractJo dos conhecimenlos e da  cobrança, 
quanto ~ i s  collectas relativas ao aono dc 1881, seguira os termos prescriptos 
no capitulo 10.' d'este regiilamento. 

Art. 233." Quanto aos districtos d,ts ilhas adjaccnles, os prasos d'este 
primeiro lanç.amento ser80 fixados sohre proposta que os respectivos 
delegados do thcsouro farao subir pela direcção geral das contribuições 
directas Jpenas tilerem co~ihecimento &eial d'este regulamerito, devendo 
desde logo propor as annexaçòes ou subdivisbes de parochlas que tiverem 
por conrenienie, nos termos do artigo 18 " 

Paço, em i2 de novembro de  1580. - Heiwzque de Barros Gomes. 
(No Dia, 60 do Goaerno de 18 de novembro, n * SGii) 

(Omillrmos os modelos gunctos a este ~egt~lamento.) 

Circular de 9 de dezembro de ISSO 

1)irecção geral das contribuições directas- 1." R e p a r t ~ ~ ~ o - l l l . ~ ~  sr. 
-Por decreto de  12 de noiembro proximo findo foi appro\ado o regu- 
larnento do imposto de rendimento, para execução da carta de lei de 18 
de jiinho do corrente anno. Das disposições contidas n'esse diploma official 
deve v. S.' ter já pleno conhecimento pelo Dzario do gocuno n o  264 de 
18 do mesmo mez de  no\embro, onde o referido regulamento Jelu publi- 
cado Para maioi publicidade, e para facilitar o geral conhecimento do 
assu~npto. foi tdmbem ordenado, que se fizesse a publ~caçdo em folheto 
especial, nâo s6 do regulamento com os respectivos modelos. mas tambem 
da citada carta de  lei. D'esse folheto remetto com o preseole officio . . . 
exemplares, a fim de que v. S." se sirta distribuit-os convenientemente, em 
termoi d e  que todos os empregados e oiitias dnersas entidades que 
tiverem de intertir nos serviços do Ianjuiriaito <!o no\o imposto, q~iailto a 
esse districto, possaní inteirar-se cabalmente do que Ihes cumpra fazer. 

Recoribecendo, porbm, que em serviço tão complexo c tbo melindroso, 
como o do langamento de  um no\o imposto, nunca será dc mais o escla- 

recimento e a instrucçáo, para se conseguir a execução fiei e uniforme dos 
preceitos legaes e ~egulamentares, julgo conveniente dirigir a v. s." algumas 
considerações sobre este assumpto. 

O sertiço do imposto de  rendimento divide-Se em duas partes perfeita- 
mente distinctas: uma em que a cobrança depende de  lancamento prkvio, 
e outra ein que a ~obrança  se verihta por meio de desconto no acto da 
percepçio dos rendimentos, sem iduyamenio algum prkiio. Lyesta ultima 
parte trata o capitiilo 14.O do regulamento, e tratavam as instrucções 
provlsorias mandadas obqeriar por decreto de 17 de julho ultimo, as 
quaes, tendo de  cessar peia do regulamento definitivo, foram 
na sua maxima parte ieprodiizidas no capitulo citado, com algumas am- 
pliações de doutrina e desenrolil~mento de materra, a que mais tarde terei 
de me referir. 

O meu fim principal, porem, k occupar-me da parte do serviço do nolo 
imposto dependente de idni.dmento, por ser o ponto para que mais especial- 
mente IQm de contergir as attenções d e  todas as repnrticóes de fazenda, 
no momento actual, e aqiielle que reclama maior somma de trabalho da 
parte das mesinas repartições. 

O sertipo do lançamerito desenvolve-se na ordem seguinle: 
1.' Determinação das ci~cumscripçòes em que têm de fnnccionar as 

commissôes parochiaes ; 
2.0 Constrtuiçào dns mesmas commissões e das miinicipaes : 
3." Pormaflo das listas dos contribiiintes; 
5 Trabalho das cornmis..ões parochiaes sobre as referida8 listas; 
5." Organisaçho dos mappas geraes de lanramento ; 
6.' Lançamento deiinilivo pelas commissões municipaes; 
7.' Extraeçdo d'esse lançamento para os mappas e malnzes das outias 

contribuições directas, por cu~os conhecimentos tem de ser cobrado o novo 
imposto. 

Quanto ao primeiro ponto devo ponderar a v. S." o seguinte : 
É: permitlida a annexaçao de paiochias Iimitrophes de um mesmo con- 

celho que comprehendam atk 1:000 fogos, bem como a subdivisdo de 
parochias nas poioacões que tenham mais de $:O00 fogos. 

O uso de uma e outra faculdade depende de aijctorisação d'esta direccão 
geral, mediante proposta que v. S." lhe deverá dirigir at6 1 i; do corrente 
mez, conforme a disposição transitoria do art!go 230 O, e que nos anrios 
seguintes deverl ser apresentada at8 30 de setembro, conforme prescreve 
o f, 1." do artigo 19." 

É conveniente que sobre; este o\>jecto sejam oii\idos os respectivos 
escrivàes d e  fazenda, apresentando cada iim a proposta que tiver por mais 
courenrente. O computo do numero de fogos deverá, quanto possiíel, ser 
feito 6 face dos resultados do censo de 1878, podendo ser consultada R 



64. IMPOSTO DE RENDIME~YPO 

publicação que a tal respeito corre impressa, coordenada por Joao da 
Costa BrandBo e Alboquerqire, empregado da repartiçso de estatislica no 
ministerio das obras publicas. 

A necessidade de não &mglicar extremamente o serviço do primeiro 
lancamento, a difficuldade de se cncoi~lrar pessodl habilitado para o desem- 
penho das funcções de secretaiio das commissòes parochiaes, e a conie- 
iiieucia de eritar uma nimia descentralisaçJo na primeira execução de 
serviços novos, acooselhdm qiie se reduza, quanto possivel, dentro dos 
limites legaer, o nuiiiero l a s  circuniscripsões a fixar para cada concelho 
ou bairro, o que equirale a reducçã~ do numero das commissões que terao 
de lunccionar, risto que a cada ciicurnscripçlo deve corresponder uma 
commisslo parochial. De futuro, habituados os povos a este novo sjstema 
que Ihes confere o direito de iuterrerirem directamente no lançamento e 
repartição do imposto, exercitados os funccioiiario~ fisraes na pratica do 
mesmo systema. colligidos e melhor aproveitados ou elementos do lança- 
mento, ser& porventura occasião de dar toda a latitude de execuydo ao 
principio liberal d'aquella interferencia, ampliando-se, em vez de se  res- 
tringir, o numero das commissòes parothiaes de cada concelho. 

Quanto ao segundo ponto tenho a ponderar o seguinte: 
Nos termos do artigo 631.', as commissòes parochiaee e miinicipaes que 

t&m de iunccionar em 1881 delem estar nomeadas até 15 de janeiro 
d'esse anno. Para os outros aunos, estabeleceram os ariigos 27 " e 35 O, 

a exemplo do que se acha preceituado para as juntas dos repartidores da 
contribuição predial e da contrihiiição indusirial, qiie a constituiçào de 
umas e oiitras commiss&s deter5 verificar-se ate 5: de dezeinbro do anno 
anterior ao do lançdmenlo. 

Chamaiido a allençâci de v .  S." para o disposto no $ 2." do artigo 19.O, 
e no segundo periodo do artigo 230." dero lembrar-lhe, quanto neces- 
sacio se torna que, da sua parte e da de todos os escriiães de fazenda 
seus subordinados, se use, n8o s6 de intervençáo official, mas até officiosa, 
.a fim de que as juntas de parochia e as camatas municipaes não descurem 
o nomeaçao dos vogaes com que respectivamente tem de concorrer para 
a constituiçho das commissões. 

A fixação do dia em que as commi~ões  parocbiaes de cada coneelho 
ou bairro se deiem installar 6 attribuição dor escrivães de  hzendd, nos 
termos do artigo 27."ão B forcoso que seja o mesmo dia para todas 
as commissões, e é conienienfe que se attenda a quaesquer ~ous ide ra~ôes  
d e  legitima conreniencia qiie os iogaes apresentem quanto ti fixarao, 
eomtanto que não haja risco de prelerição dos prasos ou das formalidades 
que o regulamento prescrete a tal respeito. Da mesma maneira o observo 
para os casos em que tem de haver segunda e ultima fixação conforme se 
prenne no artigo 2 8 . O  

CIRCULAR DE 9 DE DEZEMBBO DE 1880 i;, 

Da combinação do artigo 31 .O com o artigo W9.O deve concluir-se, que 
a installação das commissões p6de verificar-se independentemente da 
comparencia de todos os vogaes: basta que estejam presentes metade e 
mais um dos que compozerem cada commissão. 

As disposi~ões dos artigos 29." e 30.O regulam os t e m o s  em  pie tem 
de obviar-se á não installação das comm~ssòes parochiaes. bem como ao 
abandono ou desleixo que venha a dar-se no desempenho das attribuições 
respectivas. Scrao, j,orveritura, frequentes as bypotheses que reclamem 
a applicaçào d'essas diposi~ões, não s6 pela reconhecida repugnancia que 
ha ao desempenho de funcções officiaes obrijiatorias, mas tambem porque o 
cargo de vogal das commissóes parochiaes obriga a trabalho e a acommodos 
sem compeusaçôer que contidem a desejal-o. N&o serb, pois, de  surpre- 
hender, sobretudo no primeiro anno, que algumas comiss6es  se nào 
reunam, ou não prosigain regularmente nos seus trabalhos. E prevenindo 
a hypotbese, devo dizer a v. S.', que Ihe cumpre ter muito em vista a 
prompta adopçao das proiidencias com que nos ai tigos citados se  procurou 
oecorrer ás omissões, abstenções e iseuçòes dos vogaes das commiss6es 
parochiaes, seja, ou não, voluntaria e conscientemente que taes falias se  
commettam. Poderei aconselhar, e eíi'ectivamente acondho,  que se use 
de equidade, de prudencia e de moderação, na applieaçao das penalidades 
em que taes faltas poderão fazer incorrer os vogaes das commissões; 6 
conveniente que assim se proceda, porque, nos primeiros tempos da 
execução do regulamento, será, em muitos casos, por ignorancia, ou-por 
falta de pratica de um systema completamente novo, que as w ~ m i s s õ e s  
se não desempenhem regularmente dos seus deveres; mas, o que 4 /ndis- 
pensavel, e assim o deve ter v. S.' por muito recommeudado, B que se 
nâo contemporise com essas faltas, em termos de poder ser prejudicado ou 
perturbado o serviço. No lançamento d'este imposto ha uma necessidade 
imperiosa que sobreleva a qualquer outra consideração: 6 a de  se evitar 
a preterição dos prasos regulamentares. A lei quiz dar aos wntr ih intes  a 
faculdade de intervirem rio lançamento e na repartição do imposto p 
meio das commissòes parochiaei; prescreve-se-lhes a maneira wtno O 

poderão fazer; commiua-se-lhes isso até como uma espeeie de  encargo 
obrigatorio; mas se deixam de o fazer, se não usam da faculdade, se d o  
cumprem com o encargo, o serviço nào ha de parar, o lançamento ha de 
se fazer, e 6 a piopna lei, que, desde logo e para assim dizer i p o  facta. 
substitue o escrivão de fazenda as commissões, importando a c o n v e n c i a  
da centralisação fiscal dos serviços, como succede no lançamento dos outros 
impostos. 

Pelo que respeita ás commissòes municipaes de lançamento, a qualidade 
mais qualificada das pessoas que as devem compor, a natureza mais elevada 
das attribuiçties que Ihes competem, o exemplo s a analogia de  carporações 

5 
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similhaates no serviço das outras contribuiçcies directas, são razões sufi- 
cientes )Ira fazer acreditar, que tder eommi~sões hão de reunir-se, hào 
de f r i h o n a r ,  e h20 de cumprir zelosa e iiitelligentemente os deveres a 
seu cargo. A lei, porem, não distinguiu: chama o escrivão de fazenda á 
ssbslilloiqi50 d'essas~ommissões como o fez quanto ds outras, disposição 
Zadts macs notavei que não tem aualoga no regimen dos outros impostos, 
e ,que mais uma vez prova a impreterivel urgencia das condiçòes especiaes 
sà'es8e ianpineiento. A regulamentaçio da lei, u'este ponto, encontra-se no 
artigo 17." que consigna o niesmo principio, a no artigo 227.O, que 
prascreve~a eiia execuçao a proposito e desde que se dB a preterição de 
qualquer praso regulamentar por parte das conimissões municipaes. 

Quanto ao terceiro ponto : 
Os trabalhos do lançamento começam propriamente pela formação das 

Irstas dos contribuintes. As disposições a tal respeito consignadas no capi- 
tiilo3.'-carecem de mais largo commentario para facilitar a cornbinaçao 
de outsgs dtsposrções regulamentares correlafrvas, e para esclarecer o uso 
e pratuea dos modelos. 

Para cada uma das commissões parocltiaes ha a preparar cinco listas, 
as quatro de que trata o eapitrilo citado e a addicional de que trata o 
eaptrilo giO- Exceptuada a lista dos contribuintes pela classe E, as listas 
são form&s quasi que esclusrvameate a face dos elementos que no anno 
antenw tiverem servido para o lançamento das outros contribuições directas. 
Agsim temos ! 

A ksta pelos reudimentos qred~aes (cbsse C), organisada á face do 
mappa. de repartiçâo e das matrizes da contribuição predial; 

A lista pelos rendimentos rndustriaee (classes B e i)), organisada á face 
, da matriz da contribuição industrial ; 

' A  Irsta p h  reed~mentos de capitaes mutuados (classe A;, organisada á 
faae do lançamento da decima de juros ; 

A lista addmonal do capitulo 92, organisada !i face das matiires 
prediaes, do lançamento do rmposto de minas e da Iiquidaçeo do imposto 
do pscado. 

Vejamos, quanto a cada uma d'ellas, o que tem a fazer o escrivao de 
fazenda. 

A prrmelra B a que eaige maior attençào, e a que obriga a maior tra- 
balho, especialmente no primeiro lançamento a que se vae proceder. E 
necesaano ter bem em vista as regras consignadas no artigo &S.", quanto 
á verificação da isençdo mencionada no n." 7." do artigo 9.' Em primeiro 
logar, deio advertir, que a verificação d'cssa isenção era indispensaiel 
como aeto previa P formação da lista, iisto que o cantmgente parochial 
d'esta classe do imposto tem de ser fixado pelo esciivão de farenda, 8 face 
do rendimento collectavel apurado na Iista, e antes da entrega d'esta & 

respectiba commissão parochial. Chamo a sua attençdo para este ponto, 
porque se poderia suppoz, que a unica-razão d'essa preiia verificação seria 
a de simplificação do seriiço, comn aliás succede quanto b lista dos rendi- 
mentos iiidustriaes. em que tambem ha uma quasi que verificaçáo prevra 
de isenção, conforme o disposto uo artigo 54.O Sem duvida que 6 sirnpli- 
ficaçso de serviço não obrigar a escrever rias listas eentos e centos de 
riomea, que mais tarde teriam de ser riscados por Ihes al~roveitar a isenção; 
irias isto era uina razjo da siinples conveiiiencia, emquarilo que a que se 
deriva da previa fixagão do contingente parorhial e uma razào de neces- 
sidade uigente e impreteri~el a que se não poderia ob~ia r  de outro moda. 

A isençâo citada tem s6 applicação aos proprietarios residentes w 
proprio concelho, que tiierem rendimento collectauel não superior a 
50,$000 reis. 

O primeiro porito a regular, porlanto, era o da verificaç8o da residencia, 
e a elle se relere a primeira regra do artigo citado. Era indispensavel 
resolver esse ponto em termos que não trouxessem desde logo complicação 
no4 expediente do serviso, e assim consignou-se o principio de que a veri- 
ficaçao da residericid se faria a face do que constasse das matrizes, pre- 
sumindo-se não res~dente o proprietario a respeito do qual uao constasse 
residencia certa. Ndo quer isto porem dizer, que o propr~etario incluido 
na Iista com reudimen~o collectavel inferior a 506OUO rkis, por se pre- 
sumir não residente, fique impedido de reclamar posleriormeníe a sua 
isenqão, provando que 6 residente no concelho. Não se lhe tolhe esse direito, 
e o propno artigo 48." o resalva claramente, quando diz: uqne a verifi- 
cação da isenção fica subordinada ás regras do dito arligo, salvas as re- 
clamações dos tnteressados ou as reelaficaçòes posteriores, resultantes dos 
trabalhos das eommzssões parochzaes e munícipaes>). 

As restantes regras do artigo 48." referem-se b maneira de computar 
o rendimento collectavel de cada proprietario, sempre para o effeito da 
isenção, isto 8, para se saber se o rendimento collectavel do proprietario 
residente iio concellio é, ou ndo, superior a 50$000 rkis. A inteiligencia 
d'essas regras melhor se facilitará pelos cxemplos seguintes, lodos relativos 
a pi oprietanos residentes no concelho : 

1 . O  Yedro possue um só predio, cujo rendimento collectavel 6 de 60@00 
reis, mas que est8 arrendado a João por 50P000 r8is. Pedro está isento, 
porque a regra segurida manda abater o rendimenlo de conta do rendeiro 
ou explorador. e feito esse abatimento o rend~mento de Pedro n8o excede 
a 508000 r&. 

2." Manuel possue um só predio com o rendimento collectavel de 54d000 
reis, mas foreiro a João em 68000 161s. Manuel esta isento, porque a regra 
citada nianda abater tambem a importancia do onus real inscripto, e, feito 
esse abatimento, o rendimento de Manuel e apenas de 486000 reis. 
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3 . O  João possue um s6 predio com o iendimento collectaiel de 48$000 
reis, que traz de sua conta, sendo além d'isso, conio fica dito, rendeiro do 
prodio de Pedro e senhorio do predio de Manuel. Está isento, porque, 
embora o rendimento collectavel com que tem de figurar no mappa da 
repartição deta ser de 388000 r&, não se conta o rendimento deíido á 
exploração do predio de Pedro (regra 3."). nem se computa o rendimento 
do foro a que está sujeito o predio de Manuel (regra 5."). 

' 48 Manuel tem todavia de ser incluido na l i s t ~  pelo fdro qiie paga a 
João, e por lançamento de conta d'este, porque, apesar de João ser 
residente no concelho e do furo ser inferior a 80&000 reis, a regra 4.' 
declara que não ha isenção quanto ao rendimento proveniente de onus 
reaes. 

O artigo 49.O descreve miudamente qual o processo a seguir para se 
chegar ao apuramento final dos individuos sujeitos ao imposto, e dos 
rendimentos que devem servir de base para a fixação do contingente a 
repartir. Recorre-se primeiramente ao mappa da repartição da contribuiçào 
predial, a 6m de se conbecer o rendimento collectarel total attribuido a um 
mesmo mdividuo ; recorre-se depois as matrizes prcdiaes, a fim de se poder 
destrinçar a parte d'esse rendimento collecta~el que resultar da exploração 
de predros de outrem, a parte absorvida pelos foros e encargos a que os 
predios estiverem sujeitos, e a parte correspondente a rendimento de 
predios urbanos. Essas destrinças devem dar os tres resultados mencionados 
no $ 5." do artigo citado, para o effeito de se proceder a formação das 
listas, (modelo n.' 1). 

Conforme determina o artigo SO.", o escrivão de fazenda tem de 
preencher as columnas n.03 1 a 9, inclusive. 

Devo advertir, quanto a este preenchimento, o seguinte; 
1.0 Que não 6 indispensavel o preenchimento simnltaneo das columnas 

n.'" 5 e 6, bastando preencher aquella em que houver a fazer menos 
escnpta, por isso que, sendo o fim que se tem em vista determinar o 
rendimento collect~vel total dos predios urbanos, esse fim tanto se p0de 
conseguir pela somma da columna i i . 9 ,  como pela subtracção entre as 
sommas das columnas n e e;  
2.' Que o rendimento collecta\el, a descrever nas citadas tres columnas, 

deve ser sempre Jipuido da parte proveniente da esploraqão de predios 
alheios ; 

3." Que a distmcção entre as columnas n." 8 e 9 se póde exemplificar 
da maneira seguinte: Pedro tem o rendimento collectavel de 200$000 reis, 
e paga de faro pelo seu predio 60&000 reis; João tem o rendrmento 
collectavel de 604000 reis, B residente no concelho e paga de fôro 306000 
rbis: Pedro não está isento, e tem de figurar na columna n.O 7 com 
900@00 rbis, e na columna n.O 8 com 50$000 reis; João esth isento, 

n8o figura com rendrmento algum na columna n." 7, e figura na eolumna 
n." 9 com 30$000 reis. 

Pelo que toca ás operações de que trata o artigo 30.", para a fixacão 
do contingente, deve-se ter bem em vista que o fim da lei foi que se 
apurasse o rendimento collect~vel da parochia, ou parochias, liquido dos 
impostos geraes ou locaes, e da percentagem de 10 por cento para os 
concertos e reparações dos predios urbanos. O processo d'essa Iipu~daçao, 
portanto, tem necessariamente de estar sujeito a proporções, por isso que 
s6 uma parte do rendimento collectavel da parochia, ou parochias, B que 
está sujeita ao imposto de rendimento. As regras para essas proporçòes 
esta0 indicadas no artigo, mas as hypotheses lariam tanto, que 15 preciso 
attender bem, não s6 a letra mas ao espirito das mesmas regras. Entre 
outras hypotheses, dela especialisar a que muito vulgarmente se poderá 
apresentar, quanto a diversa percentagem com que são regulados os impostos 
monicipaes de um mesmo concelho addicionaes 6s contribuições directas do 
estado, pelas distincções que se estabelecem entre contribuintes remdentes 
ou d o  residentes no concelho, e outras ainda mais especiaes. 

N'estes casos, cumpre achar a percentagem media a que corresponda o 
imposto, e essa s6 se poderá conseguir por approximaçaes, calculando-se 
o rendimento do imposto addicional á contribuição predial, e achando-se 
a proporção geral em que esse rendimento estiver para com a mesma 
conlribuição. 

Quanto á formação das listas dos contribuintes sujeitos á contribuição 
industrial, notarei apenas, como de maior alcance e dependente de mais 
acautelada execução, a disposição dos artigos Bh." e 55.0 Consigna-se 
n'estes artigos o principio da verificação previa das isençaes totaes do 
imposto, por esta classe A verificação 6 facil, porque depende de simples 
leitura da quota de contribuição industrial com que o contribuinte titer 
figurado na matriz do ultimo anno, devendo entender-se que é essa quota 
sem s8Ilo de licença ou de conhecimento e sem o addicional para ~iaqao 
districtal, e por outro lado, tambem, sem desconto algum de tempo que 
iudevidamente tenha sido contemplado no lançamento da matriz, ou de 
annullaçòes processadas depois do lançamenio. O contribuinte, que, nos 
termos indicados, tiver tido quota não excedente a I56000 reis, não 4 
rncluido na lista, por se presumir isento. Exceptuam-se, porem, os contrt- 
buintes que estiverem em quaesquer dos casos figurados no $ nnico do 
artigo 5k0 ,  o pnmeiro dos quaes, por ser tasativo, nâo offerece difficul- 
dade de execução, pois que se preceitua expressamente a inclusão de 
todos os individuos que titerem sido collectados pela verba n." 202 da 
tabella geral das indiistrias. Quanto ao\ casos, porkm, em que o escrijão 
de fazenda tem de fazer apreclayao propria, para se determinar a iriulnir 
em lista qualquer individuo cuja  tiot ta de contribuição ~ndustrial não tiver 
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excedido ao limite fixado, cumpre' atiender bem ao que se dispõe no 
n.O 2.O d'este $ e no artigo 65.' Deixa-se á apreciasâo do escrivão de 
fazenda conhecer d'esses casos no acto da organisação das listas, como 
tambem podem conhecer d'elles posteriormente as commissões parochiaes, 
por força do disposto no artigo 63." 
SBo dors os casor: quando houi,er fui~damento para se aftrrhuir ao 

contribuinte uma classificaç2o industrial mais elebada do que a constante 
da ultima matriz industrial, e quando houver a justificada presumpção de 
se haverem aukrido quaesquer rendimentos das classes B ou D pelos qiiaes 
njo te& harido eollecta de contribui~âo industrial no ultimo anno. 

Em qualquer das hypotheses cessa a presumpfZo de rsetição total do 
imposto, não obstaiite a tiidica(ão const~iute da matriz iridiistrial do ultimb 
anno, e os contribuiutes dcveni ser iriscriptos nas listas, nos mesmus ternios 
e por maioria de ratão do que póde succeder quanto a outros iridividuos 
que indevidamente estivessem omissos na referida matriz. E note u s ", 
que não t! preciso haver a certeza do facto, para que o escriiao de fazenda 
se deva 'decidir pela inclusão ; basta a presumpçao, porque, como se trata 
de uma verificação previa determinada por considei ações de conieniencia 
de serviço, deve sempre, em caso de duvida, optar-se pela insoripção, salto 
aos interessados o seu direito de reclamaçâo. 

V. a' deverh prestar e Fazer prestar, por parte dos esc,rivàes de fazenda, 
toda a attençào a este assumpto, que b tanto mais importante, quanto pela 
disposição do artigo $90.' foi determinado, que se optasse pek cldsse D, 
e pwtanto pelo lançamento d'estas listas, nos casos em que as remunerações 
pagas directamente pelo governo parecessem pertencer cumulatiiamente ás 
duas classes B e D. 

O artigo 54.' exclue tambem n inscripsào das companhias e sociedades 
anonymas. Refere-se ás que tiverem sido collectadas no ultimo anno sobre 
os seus dividendos, e pela razão obvia da disposição legdl mandou cobrar 
o imposto de rendimento sobre esses diurdendos por *ia d e  desconto sem 
lançamento previo. 

Sobre este assumpto devo ainda advertir, que outra hypolhese de e1clus;io 
se encontra no artigo I%&?, para os casos em que o gremio de qualquer 
profissão ou industria tenha deliberado proceder á repartição do seu cou- 
tingente do imposto de rendimento. Os contribiiintes de tal profissdo ou 
indiistria náo podem ser tncluidos nas Iistas parochiaes, porque o lançamento 
respectivo fica fóra da alçada das commissbes Cumpre, porém, que isso se 
pariicipe ás commissões, e para esse effeitn podere adol~tnr-se a segiiiote 
fórmula : Nüo d o  enclu~dos n'esta lata . . eonirrbuznics de contrtbutrào 
induslrial que segzctdu a matriz do ultamo atano foram collccdados $<E verba 
s o a  mma~ondence á tndurtrk tle . porpue o gremlo d'es,~a ei~dustria 
r m l w n r r e ~ t i r  o conlengeile do %osto dc imtttme~ito que lhe dme compelrr 

Quanta ao modo de preenchimeuto d'estas listas, supponho não poder 
haver duvida, á face do modelo n.' 2. Q escritão de fazend3. dele 
pree»cbel-as ate á colurnnd n.' 8 inclusi\e, e lariçar 4a ~olumna n.' 13 
todas as obsetvaçòes que, nos termos do artigo 65 O, sirlam para jpspfiwr 
e esclarecer a inclu@o de qrialquer contrihiiinie contra a r.sra do 
artigo $4.' 

Segue-se tratar da terceira lista, a que tem de ser organisada a face 
dos lançamentos da decima de juros. 

As disponçbes do regulamento sobre este abjeclo I&m poí fqndmrito 
o disposto nos artigos 3.4 4.'. 9.' e 25.' da ler, nos quaes. se co,wignou,r 
1 . O ,  que os ~endimentos prolenielites de titulos de credrta sobre particu- 
lares seriam classificados na dasse A ; 22, que a taxa do imposto sobre 
os rendimentos d'esta classe sujeitos á decima de jurob seria, de 2 por 
cento; .?.O, que tia avaliaçào ou computo d'esses rendimentos se levarw 
em conta a importancia dds contribuiçíies a que estitessem, suleitos; 
4.". que a cobrança do impoito sobre OS mesmos ~endimentos ser#a @e- 
ctuada por meio de desconto. D'estes priricipios resultava como cansepuencia 
ioevitavel a necessidade de lançamento previo, o qual, por ser i44ip+$q e 
depender das condições de lançamento a que está sujeita a decimpde jutos, 
foi annexado ao serriço d'esta contribui@o, em termus anqlogqs a% &i 

annexagão dos outros lançamentos á contribuição p r d ~ a l  e 4 cantrtbu~çâo 
industrial. 

Lembrando a deducçáo e a inducçâo dos principios. legaes sob& eesla 
parte do serrigo do novo imposto, tenho por fim fazer qptar q, v. s," a 
ra& especial das excepções cousgnadas no $J unico do'artig,o 56.', bem 
como da latitude do preceito estabelecido pelo artigo 6k.O O ese&áo de 
faienda está adstricto ao que constar dos lançamentos da dec~ma~ de 
J U ~ O S  no ultimo anno, para a organisaçao d'estas listas; mas %s omis~õm 
&esses lançamentos, como 6 notorio, são numerosas, par isso que, dqperi- 
dendo eskes lançamentos de manifesto dos capitaes mutuados, gqaude a 
sornma d'estes capitaes que anda sonegada ao manifeslo; e porque ás 
commissões paroch~aes, e ira falta d'estùs ao escrivdo de fazenda cumyrc 
supprn as omissões pelo conhecimento directo que tenham dos fwtos 
tiibutaieis, C: facil ~oncluir quanto esta attribuiçáo geral das canamis4oes 

aproveitar para os ere~tus fiscaes tia %ppthese do laqçamento de 
que se trata. Temos, pois, que, se por um lado se depurau o l au~arnq to  
da decima de juros dc tudo quanto era estranho ou inutil para a incidencia 
do noto imposto, por oiitio lado se faciiitou e facilitou o complemento 
Testas listas, em termos de uma mais larga e mau proverlosa intérvençào 
das commiss6es parochiaes. 

Sobre o modo de prcenchiroeiito d'estas listas tenho a adiertir o seguinte: 
i,@ Que o extracto dos lançamentos da decima de Juros dete ser feito 



72 IMPOSTO DE RENDIMENTO CIRCULAR DE 9 DE DEZEMBRO DE i880 73 

aFtigo por artigo, ainda que dois ou mais artigos se refiram a um mesmo 
devedor, ou a um mesrno credor, escusando-se porem a repetiçào do nome 
do devedor, na d u m n a  n." 2, qriando dois ou mais artigos da lista se Ibe 
devam referir; 

2 . O  Que, sendo o lançamento da decima de ~ u o s  por freguezias, e 
podendo baver annexações de freguezias para o serviço do presente imposto, 
a lista de qualquer grupo de freguezios deve corresponder ao extracto de 
todos es respectivos lan~amenios da decima de juros, convindo que na 
cohriana n." 10, dest~nada iis observaçòes, se refira summariamente a base 
ou functamentu &a inscripçào de cada artigo; 

3 . O  Que o extracto do lançamento, para o preenchimento das columnas 
n.'" 5, 6 e 7, deve ser muito cautelosamente feito para evitar qualquer 
inducçáu de erro na avaliaçào que tem de servir de base ii collecta, rios 
termos do artigo 80.", por isso que em caso algum a avaliaçào se póde 
reportar a maior trato de tempo do que um anno, 

4 . O  Que o preenchimento d'estas listas, por parte do escrivão de fazenda, 
deve ser k i to  até & ~ulumna n.O 7, salvas as observaçbes a exarar na 
columna n." 10. 

Por ultimo, chamo a attençào de v. S." para a necessidade de fiscali- 
sapo sobre o abusb que possa baver no cumprimento da 3.' excepção 
facultada pelo uoico do artigo 56.', cumprindo ter bem presente a razão 
obvia que determinou tal excepçào, atteuto o estado actual do lançamento 
da deeima de juros em muitos concelbos. 

A organisação das listas dos contnbnintes pelos rendimentos da classe E 
está regulamentada nos artigos E7.O e 58.O Este assumpto reclama a maior 
attenção da parte dos escrivães de fazenda, porque a incidencia do imposto 
é inteiramente nova, e de difficil indagação. Não se p6de pretender a 
perfeiflo do lançamento no primeiro auno, mas cumpre estabelecer as 
bases para bons lançamentos futuros. 

Conforme a definição legal, comprebendem-se n'esta classe todos os 
rendimentos, náo produzidos, mas disfructados, no continente do reino ou 
nas ilhas adjacentes, qualquer que sqa  a sua origem e proveniencia. 

D'esta definição resulta. 
1 .O Que os rendimentos devem ser produzidos nos paizes estrangeiros 

ou nas provincias e possessões portuguezas do ultramar; 
9.' Que os rendimentos devem ser disfructados em Portugal ou nas 

ilhas adjacentes ; 
3." Que não ba que distinguir sobre a riaiureza d'estes rendimentos 

para o eíTeito das isençóes, porque estas apenas s ~ o  permittidas pela 
natureza das pessoas nos casos previstos pelo artigo 8.' $ 1 .O da lei, 
reproduzidos no artigo 9 O, n.OS 2.O e 4 O di? regulamento. 

N'eates termos: todo o individuo que residir em Portugal ou nas ilhas 

adjacentes, sem delimitação de tempo de resrdencia, se lar portuguez, 
com a delimitação de residencia ou domicilio por mais de um anno, se 
fbr subdito estrangeiro, estb sujeito ao pagamento d'este imposto, na razào 
de 3 por cento sobre a importaiicia annual dos rendimentos d'esta classe 
que possuir ou disfrutar Esta 6 a regra ; e determinada por esta f6rma, 
estio s6 exceptuades d'ella os membros do corpo diplomatico estrangeiro 
em effectivo serviço e os agentes consulares de naçtíes estrangeiras, não 
sendo subditos portuguezes. 

Para a boa intelligencia da de6nigao legal d'estes rendimentos, ou dos 
tres resultados que d'essa definigão se denvam, deverei ainda apresentar 
algumas considerações. 

Por local da producção entende-se, não o logar onde eventualmente 
podem ser cobrados ou percebidos os rendimentos, mas sim aquelle onde 
residir o dévedor principal d'esses rendimentos, oii onde existir a proprie- 
dade que os produz, ou onde se dão os factos que os originam. Assim, 
para exemplo, apresentarei as seguintes hypotheses: 

Os juros de divida externa portugueza, embora pagos em Londres ou 
em qualquer outra praça estrangeira, e disfructados por individnos residentes 
em Portugal, não se consideram produzidos no estrangeiro, porque o 
devedor principal,d'esses juros é o gorerno portuguez. Da mesma maneira, 
os rendimentos de quaesquer fundos emittidos por nações estrangeiras, 
embora pagos em Portugal, por intermedio de quaesqiier agencias, con- 
sideram-se produzidos na nacão deiedora principal d'esses fundos. 

A renda de um predio situado no Brazil, embora paga e cobrada em 
Portugal, entende-se produzida no Brazil, porque ahi existe a propriedade 
que a produziu. 

Os JUIOS'OU dividendos das acçòes de qualquer companhia ou empreza 
que tiver por fim a exploração de qualquer ramo de industria ou de corn- 
mercio, exercido no estrangeiro ou nas provincias ultramarinas, entendem-se 
produzidos no local onde 6 exercido o commercio ou a industria, embora 
possam ser pagos ou cobrados em Portiigal. 

O local da cobrança dos rendimentos náo 6 portanto a caracteristica do 
local da producção, embora possa ser rido em conta como elemento de 
apreciação, nos casos duvidosos em que haja embate entre as tres regras 
de proveniencia acima expostas. Pode effectivamente acontecer que um 
dado rendimento seja de duridosa classi6cação para os effeitos de que se 
trata, e que o local da c0brnnc.a seja iima razão de deridir na applicaç.ão 
das referidas regras. Aos esciivèes de fazenda e as commissões parochiaes 
cumpre aprecial-o, conforme a immensa variedade das hypotheses, e dcci- 
dindo-se pela inclusão toda a vez que de outra maneira não venham a scr 
collectados Aos contribuitites compete o seu direito de declaraçâo e de 
reclamação, de maneira a constituir-se o contencioso fiscal para a decisão 
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final das duvidas, na ordem natural dos iecursos estabelecidos pelo regu- 
lamento. 

Outro ponto a atterider para a boa intelligeiicia da definição legal dos 
rendimçtitos d'esta classe, B o da accepcâo em qiie devem ser tomadas au 
palarras rendimentos dtsfructados Não podia ser intenMo do legislador 
Iimiiar a accepçao d'essa locuç~o 5 signifi~a$ão vulgar de rendimentos 
consumidos pelo contribuinte e absorridos pelas suas despezas. %o os 
rendimentos auferidos, sejam ou ndo consumidos, guardados ou capita- 
Iisados. 

Não deve hater hesitacão s tal respeito, porque a locucão referida 6 
commum a todas as outras classes de rendimento, e as condiqões do lan- 
çamento, expressamerite consignadas na lei, excluem a possibilidade de 

' qualquer outra interprelùçzo. 
Voltando aos artigos 57." e 38." Diz o primeiro como devem ser feitas 

as listas; dispõe o segundo como deve nrganisar-se em cada concelho ou 
bairro um registro que sirua de subsidio para o lançamento dos annos 
posteriores. 

As disposiçòes combinndas dos artigos S.", 19." e 28." da lei, qiiauto á 
avaliação e indagação d'estes rendimentos, quanto ao relacionamento das 
pessoas incursas n'esta ordern de lançamento, e qlianto ás attrihuições do 
Ro'erno na regulamentaç~o dos preceitos legaes estatiiidos, deram origem 
As disposições dos citados artigos 57 e 5S.O e á ùttribuiçao especial dos 
secretarias das commissões parochiaes consignada no n.O 7." do artigo E$.", 
e atteridida em outros artigos correlatitos, bem corrio no modelo das lista.. 

Centralisando no escrivão de fazenda a formação d'estaç ligtas, e creando 
nas respectivas repartiçbes de fazenda subsidios .ialiosos para a verdade e 
aperfeipoamento successito dos futuros lançamentos, o regulamento resalvou 
completamente a attribuiçao especial dos secretarias das commisaòes 
parochiaes para o effeito de colligirem por sua parte todos os elementos 
locaes de informação e indagação qtie possam concorrer para a definitira 
organisa~ão das listas, e para a verificarão e approvação das mesmas por 
parte das commtssòes parochiaes. E por isso qiie no modelo n." 6 se 
encontram as coliimnas 11 "' 8 e 9, antes e apesar dds columnas destlriadas 
ao rendimento declarado e ao rendiinento avaliado. 

O preenchimento das listas por parte do escrirao de fazenda vae ate á 
cnlumiia n o  8, salvas as obser\wções que forem necessaiias na columria 
n." 13, as qiiaes quando reclamarem maior desen\olvimento podem ser 
referidas a notas exaradas no verso das listas A coliitnna n O 9 (. de.tiriad,i 
aos resultados que os secietarios das commissões tiverem podido colligir. 
já quanto aos indi~idiios rcldciondos pelo esciiuáo de fazenda, já qiiaiito 
a qnaesquer outros que os mesmos secretarios em seguida ~enhnm a 
relacionar. 

Da maneira como n'uma e n'outra hgpothese deiam proceder, ou o 
escriiáo de fazenda ou os secretarios, quanto a determinaçdo dos reudi- 
mentos, 6 o que se previne no $ 2." do artigo 57;. e o que diffialmente 
p d e  ser exemphficado pela supposiçdo de casos hjpotheticos. 

No entanto procuraret siguificar a v. S." o modo pratico como compre- 
hendo a execuçlo d'esta paite do serviço. 

Ha casos em que de sciencia certa podem ser conhecidos os rendimentos 
d'estu classe auferidos por qualquer contribuinte. Outros em que apenas 
sela incontroverso o facto de os haver, sem ser conhecida a sua importancia 
anoual, mesmo approximada. Outros em que apenas exista a presumpçào 
de os dever hauer, determinada por qualquer ordem de inducção como as 
erem~ilicadas no artigo. Outros, firidlmerite, em qiie prorniscuameiite cori- 
corram o conlicctmeitto de rcridiinentos deleimiriados e a presumpçào da 
exisleiicia de outros iridelerminados. 

Em todos estes casos, ha mo t i~o  de inscripção. Em todos, é subsidio de 
apreciação para os trabalhos das commissões o conhecimento dos impostos 
geraes a que o contribiiinte estiver sujeito no concelho. Em todos, ha 
observações a eãpender como justificaçào da inscripção. S6 em alguns, 
porbm, parecera baver fundamento para determinação de cifra certa na 
columna dos rendimentos presumidos. Todaiia tenha-se em vista, que os 
elementos colligidos e as informaqòes obtidas podem justifica1 a presumpç&~ 
de que, pelo meiios, os rendimcrilos d'estd classe, por se saber nao havereni 
outros para um dado contribuinte, não poderão ser inferiores a certo quari- 
tilatiuo approximddo, e esse seria a importancia a exarar na lista como 
rendimento presumido. AlBm d'i~so, nos annos subsequentes ba os elemeulos 
do Iùriçainento do anno anterior, e do registro mandado organisar pelo 
artigo 58.', os quaes muito poderão concorrer para a forma~ão Cestas 
listas. 

Resta-me tratar da lista addicional a que se refere o capilulo 9 " do 
regulamento, e que tem de ser organisada em conformidade do modelo 
n.O 3. Pelo artigo IS;, $ 1 O da lei, foi determinado que os exploradores 
e cultivadores de predios, os concessionarios de minas e as emprezas de 
pesca, embora n8o estrvessem suleitos a conrribui~ão iridtistrial, seriam 11%- 

cluidos no lançamento relativo aos rendimentos industriaes (classe D). 
As condiçães diversas em que aquelles rendimentos especiaes tinham de 

ser avaliados, e os elementos lambem diversos que tinham de servir de 
base para o relacionamento dos possuidoies de taes rendimentos, obsta~am 
a pile n'uma s6 e mesma lista podessem accommodar-se os contribuintes (12 

cuntiibniq&o iiiduslrial com outros, qiic em psrtc o eram da contribuiç~o 
predial, n'oulra parte do imposto de rnintis, e ii'outra parte do impoato do 
pescado. Foi, por isso, iiidispensavel a creacáo de uma lista especial cujos 
dizeres se prestassem á inscripcào dos individuos que auferissem os rendi- 
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mentos referidos no citado paragrapbo, guardadas, porbm, todas as condições 
de lançamento addicional ao da classe D. Assim, emquanto para a lista 
principal 6 a matriz da contribuição industrial que o esc~ivão de fazenda 
tem a consultar ; para os exploradores e cultivadores de predlos tem de se 
soccorrer 6 matriz predial; para os concessionarios de minas tem de 
recorrer ao lançamento do imposto de minas ; e para os emprezarios de 
pesca tem de aguardar os elementos que lhe devem ser fornecidos pelas 
estações encarregadas do imposto do pescado. 

Fallando de exploradores e cnltivadores de predios, não circumscrereu 
a lei a exploração aos predios rusticos, e porque a ha de predios urbanos, 
em condições diversas e distinctas da que respeita aos rusticos, e com 
circumstancias ainda mais similhantes Qs do exercicio de uma especle de 
industria, distinguiu o regulamento as duas ordens de exploração, prescre- 
vendo as regras a que respectivamente ficava sujeito o lançamento. Poderia 
mesmo entiar em duvida, quanto aos proventos auferidos pela exploração 
dos predios urbanos, se melhor cabimento teria a inscripção d'estes explo- 
radores na Iista pri~i~ipal, attendendo-se a que já como industria omissa 
tem sido suscitada a sua classificação industrial por assimilhação da verba 
de alugador de moveis, pertencente a 5." classe da primeira parie da 
tabella B. Entretanto, como a lei usou dos termos embora não mjeztos á 
conbibuição industraal, reconhecendo a omissão da tabella industrial para 
qualquer d'aquelles rendimentos especiaes, parecia mais logica a inclusão 
dos exploradores na lista addicional. Devo todavia adiertir, que, sendo o 
lançamento addicional um como complemento da Iista principal, e podendo 
dar-se o facto de que effectivarnente tenham sido collectados em contri- 
buicão industrial, com a referida assirnilhação, exploradoies de predios 
urbanos, 09 quaes ficariam por esta razão sujeitos a inscriprão na lista 
principal, a insciipçâo addicional d e n a  de ter razdo de ser em iaes casos, 
porque importaria uma duplicaçào de lançamento sobre os mesmos factos 
tributav-eis. Deve-se, pois, entender que as disposições do capitiilo 9." 
quanto a estes exploradores deixam de ter applicaydo logo que, pelo ex- 
tracto da matriz industrial para a formaçào da Iista principal, se verifique 
o facto de terem os mesmos exploradores sido incluidos n'essa Iista pelo 
exercicio d'esta espeeie de industria. 

Feitas estas observacôes geraes sobre os motivos e natureza da Iista 
addicional ádos rendimentos da classe D, direi quanto ao seu preenchimento 
o seguinte : 

Ha ~erificação prévia das iscnções totaes, nos mesmos termos em que 
que tem de a haver quanto B Iista principal, como j$ expuz e considerei. 

4 ordem elphabetica do relacionamento ohseryada proniiscuamt.nte 
Para todos os individuos que t6m de ser relacionados, e riso pela ordem 
dos quatro motiros pua podem determinar o lancamento. 

Dado o caso de que para um mesmo iridividuo coiicorram dois ou mais 
motivos de lançamento, deve preceder-se como se fossem indiriduos diversos, 
escrevendo-se dois ou mais artigos, conforme forem dois ou mais motiios 
do lançamento. 

Por motivo de lançamento entende-se a designação de qualqiier das 
quatro origens de proventos a que se refere este capitulo. 

A columna n.O 4, designada pela epigraphe elementos de determmação, 
6 reservada para referencia as diiersas hypotheses de avaliação de rendi- 
mentos, figuradas nos artigos 139.' a 1 &I.', declarando-se summariamente 
os fundamentos da quantia a exarar na columna n." 5. O preenchimeuto 
pelo escrivão de fazenda vae até esta columna, salvas as observações que 
tenha a fazer na columna 11.910. 

E o que se me offerece dizer sobre o capitulo relatibo & formação das 
listas. E limitando-me por hoje 6s considerações expendidds, reserio-me 
para em novo officio tratar dos outros assumptos a que fiz referencia. 

Deus guaide a v. S." 1)irecção geral das contribuições directas, 9 de 
dezembro de 1880. lll.mO sr delegado do thesou~o no districto de Aieiro. 
-O director geral, Pedro Avusto de Carvalho. 

Identicas na mesma data para os outros delegados do thesouro. 
[No Daarro do Governo de 29 de dezembro, n o 297). 

Portaria de 25 de fevereiro de 1881 

Havendo-se propalado que o lanqamento e a cohranqa do imposto de 
rendimento, com relaçao aos redditus prediaes, commerciaes, industiiaes, 
profissiouaes, e aos que forem uiiicamente dishuctados no continente do 
reino e nas ilhas adjacentes (classes C, L) e E) têm de ser eEectuados por 
modo oppressivo e at6 vexatorio: Sua Majestade EI-Rei ha por bem deter- 
minar que o gov~rnador civil do districto de Aveiro, pelos meios ao seu 
alcance tome as necessarias pro~idencias, a fim de, quanto possrvel, con- 
testar e destruir quaesquei apprebensões a tal respeito suscitadas, e de 
evidenciar que a lei de 18 de junho de 1880 e o regulamento de 12 de 
novembro do mesmo anno não prescre\em nem auctorisam O emprego de 
meios que opprimam ou avexem os contribuintes. Coin tal intuito manda 
o mesmo Augusto Senhor, que o golernador civil referido torne bem 
publicas as disposições da lei e regulamento citados, respectivas ao lança- 
mento e cobrança do imposto na parte mencionada, tendo em vista espe- 
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cialmente as conuideru~òes seguintes. que mais do qrie todas mostram 
quanto foram respeitados os  tist tos interesses dos coirtribtiirites: 

1." Que os rendimentos prediaes inscriptos nas respectivas matrizes por 
quantias não excedentes a 506000 réis, quando resultantes de predios 
sitos no concelho em que o proprietario tenha residencia cliectira, sao 
isentos do imposto (lei, artigo 6." $, 3."; regulamento, artigo 9.", n.O 7.O),  

e que por isso OS praprietdrios que se achaiem em taes circumstaricias não 
figuram nas listas de contribuinies, que o escrivso de fazenda tem de 
organisar (lei, artigo li.', n." 1."; regulamento, artigos 48." e 49.3; que 
de  todos os rendunentos prediaes não isentos t&m de ser abatidas, para o 
computo da'collecta sobre o rendimento, a importancia da  contribuiç~o 
predial geral, districtaf, municipal e parochial, 10 por cento do rendi- 
mento collectaíel dos predios urbanos, os juros dos creditos hypothecarios 
e as annuidades resultantes de qualyuei onus leal (lei, a] tigo 6 . O ;  regula- 
mento, artigo T2.", n/' 2.' e 3." e artigo 733."; 

2 " Que os rendimentos commerciaes, i~dustriaes e profissionaes só 
serão collcctados quando excederem 150&000 reis; que esta quantia sera 
sempre deduzida nos rendimentos inleriores a 4504000 réis, que por isso 
os contribuintes, cuja quota de contribuiydo industrial uao exceda a 
15~3000  reis, não figurarao nas listas organisadas pelo escrivdo de fazenda, 
o que segundo os elementos do actual lançamento para a contribuiçio 
industrial, reduz a numero muito limitado os contribuintes d'esta classe 
(lei, artigo 7.' s 2."; regulamerito, artigo 64 O); que se abaterào sempre 
em taes rendimentos a contribuição industrial, os impostos districtaes, 
municipaes e parochiaes, e nos não profissionaes todas aquellas despezdj 
que devam deduzir-se dos lucros totaes para obter o rendimento iiguido 
(lei, artig 7 . O ) .  

3." Que os exploradores e cultivadores de predios, apesar de inscriptoi 
nas matrizes prediaes, ser80 relacinnados e collectados em lista addicional 
a dos contribuintes da classe D, ficando por isso com direito h isenção, a 
deducçao e aos mais beneficios facultados a estes (lei, artigo 18.0 $ 1 . O ) .  

4.' Que, quanto a09 rendimentos das classes C e L), a lei toma conio 
primeira base para o lansamenfo a declaração do contribuinte, quando I'ir 
exacta; mas que sendo esta, como 6 ,  inteiramente facultativa, a falta 
d'elh não punida neni auctorisa vexames, varejos ou qualquer outra 
averiguação directa, oppressrva ou iexato~ia ,  dos teres e haveres de cada 
um, devendo considerar-se abuso puuivel qualquer diligencia que fóra 
d'estes preceitos se faça ; porque a lei apenas estdbelece, como ciimpre, o 
reconhecimento da parte do contribuinte de bases determinadas para a 
lncidencia do imposto, quaes sào : 1.0, q u a ~ ~ t o  no rend~mento predtal, que 
este IDO 6 inferior ao constante da respectiva matriz ; 2.' quanto ao ren- 
dimento znduswtal, que este ndo 6 inferior ao decuplo da respectiva quota 

de contiibuiçio industrial (lei, artigos 7 . 9  1 .O. 18.' n." 3 ", 17 O ri." 3."; 
e regulamento, artigo 77.' n.Og i O e 2 3 .  

3.' Que os rendimentos uáo produzidos, mas disfructados, no continente 
do reino e nas illtas ad~acenies serão collectados segundo as declaiaç6es 
positivas dos respectivos contriburntes; e nunca por mais; que, daiido a 
lei inteiro e absoluto credtto a taes declarações, nào auctorisa, com iespeito 
a ellas, qualquer verificasilo ulterior acerca da sua exactiddo, ou nola 
avaliação que importe alteracdo na sua importancia, e que, sómente quando 
o contribuinte não quizer usar de tão ampla faculdade, é que fica sujerto 
a ver avaliar o seu rendimento por justa apreciação, baseada nas infor- 
mações colhidas, e proporcional ao modo de vida externa, ás despezas 
conhecidas e ás verbas de contribuição de renda de casas e sumptuaria 
pagas por elle (lei, artigo 8.'; regulamento. artige 81.3 

6." Que a lei lançando a contribuição referida, não sobre a totalidade 
do rendimento de cada cidadào, mas sim sobre cada uma das diiersas 
especies em que o considerou diuidido, teve em vista que não se desse a 
pubiico a fortuna de cada um, que se affirmasse o respeito devido pelo 
tisco aos lares do cidadão, e por isso as commissões parochiaes, quando, por 
falta de declaracões, houverern de avaliar 05 differentes rendimentos, não 
podem appellar para processos inquisitoriaes, nias s6 para as indicações 
baseadas nas quotas de impostos preexistentes, quanio aos rendinieiitos 
das classes C e D, e para simples elementos externos derivados das despezas 
ostensivas e tambem dos impostos preexistentes, quanto aos rendimeutos 
da classe E. 

7.' Que a aialiaçdo di! rendimentos por parte da fazenda e das respe- 
c tnas  commissòes. mas nos restrictos termos que ficam expostos e sujeita 
a regras fixas, sómente tem logar quando o contribuinte abdica vohntaria- 
merite do direito de  satisfazer pelas suns declarrr@es ás exigencias da lei. 

O que, pelo ministerio da fazenda e direcção geral das contribuições 
directas, se communica ao governador civi! do distr~cto de Aveiro, para 
seu conhecimento e deiida execuçào. 

Paço, em 26 de fevereiro de 1881. - Henriquc de Banos Gomes. 
Para o governador civil do districto de  Aterro. 
Ideniicas para os governadores c i ~ i s  dos outros districtos no continente 

do reino. 
(No Dznrzo do G O P R ~ W  de 26 de fev'ereiro, n o  i5). 
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Decreto de 21 de abril de 1881 

RELATORIO 

Serihor. - A contribuição geral sobre o rendimento, creada pela carta 
de lei de i8 de junho de 1880, teie origem na proposta de lei n." 
apresentada na camara dos senhores deptitados pelo ministro e secretario 
d'estado dos negocios da fazenda em sesao de 14 de janeiro de 1880, e 
no projecto de lei da commissdo de fazenda da mesma camara que modi- 
ficala substancialmente a parte fundamental do sjstema exarado n'aquella 
proposta, e mantinha algumas das disposições regulamentares do mesmo 
systema. 

D'esta diversa e encontrada origem resultou, que a nova contribuiç& 
fico11 adstricta a principios e a preceitos de duvidosa interpretaqão. e de 
muito difficil e complicada execução. A referida proposta de lei, fazendo 
incidir o imposto sobre o rendimento liquido de cada contribuinte na razào 
de taxas progressivas correspondentes a dezeseis grupos em que deviam ser 
classificados os contribuintes conforme a importancia annual dou seus 
rendimentos, não distinguindo sobre a natureza e proveniencia d'estes 
para os egeitos da fixação da taxa e dos processos de lançamento, tinha 
por fim o creação de lima berdadeira contribuição sobre o rendimento com 
a generalidade e unidade de incidencia, que uma tal contribuição reclama, 
e com a independeneia no lançameiito propria do caracter compensador 
que alguns economistas entendem dttribuir a este imposto. Como conse- 
queucia natural da unidade de incidencia e da independencia no lançamento, 
estabelecia que este fosse feito por commissões parocliiaes e municipaes, 
as quaes logicamenle constitiiiam a entidade predominante de todo o sys- 
tema, na orgnisação dos arrolamentos, na verificação e avaliação dos 
rendimentos e na classificação dos contribuintes. As contribuições existentes 
podiam ser um elemento de apreciarão ou indicio para a determinação e 
avaliação do rendimento, mas não podiam representar a base exclusiva ou 
predominante da mesma avaliação ; e o artigo 15.' da proposta consignaia 
expressamente, que em caso algum podesse lançar-se uma percentagem 
qualquer sobre o rendimento collectavel descripto nas matrizes, indepen- 
dentemente da avaliação e apreciacão especial d'esse rendimento. 

Este systema, fosse justo ou injusto, util ou nocilo aos interesses piiblicos, 
adequddo ou contrario aos habitos e tendencias do contribuinte, era inqiies- 
tionavelmente logico e harmonico. 

b lei de 18 de junho estabeleceu doutrina que na essencia 6 profunda- 

mente diversa d'aquella, mas manteve deiiomiuaç6es, entidades, intervenfòes 
e proceisos, porventura peculiares do sjstema exarado na proposta de lei, 
mas pouco harmonicos com o systema adoptado. 

Estabelecendo a classificaçáo dos rendimentos por origens e proveniencias, 
fixando diversas taxas segundo essas proveniencias, adoptando O meio da 
desconto para a cobrança do imposto relatlio a certos rendimentos, pre- 
ceituando, a respeito de outios, processo de lançamento prkvio directo ou 
indirecto, distinguindo n'elie varias especies e subordinando-o, na maxima 
parte, ás matrízes e lançamentos das contribuiç6es existentes, com exclus8o 
do que se refere 6s omissões nas listas e aos rendimentos disfructados, mas 
não produzidos, no continente do reino e ilhas adjacentes, a lei de 18 de 
junho não estabeleceu a unidade de incidericia, nem a inde~endencia no 
lançamento. 

Em relação aos ordenados dos funccionarios publicos e aos juros dos 
titulos de credito sobre o estado o novo imposto é pura e simplesmente 
uma deducçgo % 

Em ielação & propriedade immobiliana (classe C), a matriz da contri- 
buição predial é a base para a fixaç%o dos rendimentos prediaes da parochia 
e para o lançamento na razão de uma percentagem certa sobre O rendi- 
mento collectavel constante das mesmas matrizes, o que approxima este 
imposto de um addicional áquella contribuição, logo que esteja executado 
o artigo ?.O $ "i." da lei de 17 de maio de 1880. 

Em relação aos rendimentos obtidos pelo commercio e pela industria 
(classe D). as verbas da contribuição industrial lançadas aos contribuintes 
820 o poAto de partida do lançamento do nolo imposto. 

Finalmente, em relação aos titulos de credito sobre particulares, 6s 
explorações de minas e ás emprezas de pesca, sobre o lançamento ou 
Iiquidaçao da decima de juros, do imposto ,de minas e do imposto do 
pescado, que tem de assentar em regra o calculo dos rendimentos respe- 
;tiros. - 

Estes factos, que bastam para provar a falta de unidade na incidencia 
e a falta de independencia no lançamento do novo imposto, servem tambem 
para mostra1 como elle se confunde em parte com o imposto de deducçôes, 
e se approsima em outra parte dos impostos addicionaes, no que respeita 
ao modo de incidencia, embora ditirla substancialmeute d'esses impostos 
no methodo de lançamento. 

Pelo que toca á parte do imposto cobrada por desconto estl a lei de 18 
de junho em regular execução e não tem suscitado attrictos nem defron- 
tado com difficuldades, a que seja mister prover de remedio com nrgencia. 

Não acontece, porbm, o mesmo no que se refere á parte do imposto 
dependente de lançamento pr6vio. A lei citada e o regulamento de 12 de 
novembro de 1880 estabeleceram um methodo de lançamento de tal 



maneira complexo e embaraçoso, que esth sendo o mais pesado encargo 
das repartições de fazenda e causando p~ejuizo B regularidade dos outros 
serviços, e inutil vexame aos contribuintes que t@m de intervir n'elle. 

Osimples enunciado da ordem dos trabalhos B sufficiente para demonstrar 
aquella affirmação. 

A18m do serviço relatiro á fixação das circumscripções parochiaes, e da 
nomeação, constituição e installagão das commissões parochiaes e mnicipaeg, 
incumbe ao escrivão de fazenda proceder B organisação das listas dos coii- 
tribuintes por cada classe de rendimentos e para cada uma das circum- 
scripções, de maneira que no coricelho que contiler, por exemplo, quatro 
circumscripções, seri mister orgaiiisar vinte Iistas, visto que foram estuhe- 
lecidas cinco especres de Iistas ou modelos 

Seguem-se depois os trabalhos das commissões parochiaes sobre as Iistas, 
os guaes se desenrolvem com grande apparato de formalidades e de attri- 
bui~ões. Terminados ejtes trabalhos, voltam as Iistas ao poder do escrivão 
de fazenda para as refundir em outras, chamadas mappas do lançamento, 
nos quaes súo de no10 inscriptos todos os contribuintes, d o  por freguezirs 
ou circumscripções como nas primeiras, mas por classes de rendimentos, 
de f6rma que haja para cada concelho cinco diversos mappas, sobre os 
quaes bào de exercer-se os serriços de retisno e confirmaçdo do lançamento 
pelas commissõcs municipaes. 

Conc,luidos esses serviços e encerrados os mappas, torna o escrivao de 
fazenda a fazer nova trnnscripcào do laiiçamento, extrahindo as respectivas 
collectas para os mappas e matrizes das outras con tribuições directas, por cujos 
conhecimentos deve ser feita a cobrança conjuncta do novo e dos ontigos 
iinpostos. S6 depois de um trabalho que equivale, se não excede, ao de 
tres lançamentos, póde accommodar-se o ser~ipo do imposto de rendimento 
Bs condições de qualquer lançamento addicional, isto é, & escnpta da verba 
addicional ao lado da verba principal para ,que ambas sejam extrnhidas 
para o mesmo conhecimento de cobranya. 

Todas estas phases do lançamento são melhor apreciadas face dos 
factos e dos algarismos do que pelo simples esboço d i  seu desenvolvimento 
regulamenl ar. 

v 

As circumscripç6es para o lançamento foram fixadas em numero de 
1373, correspondendo a 3:960 freguezias e a 295 concelhos ou bairros. 

Apesar do empenho que houve em pronioves a annexação de parochias, 
O numero de circumscripções não pbde ser mais reduzido, ficando na razào 
media de 5,3 circumscripções por concelho e de 2,s freguezias por cir- 
cumscripção. 

D'estes numeros resultam os seguintes corollarios ' 

1.' Que o pessoal das commissões parochiaes, correspondendo a cinco 
vogaes por cornmisaão e a mais um por cada freguezia annexada, com- 
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prehende cerca de 10:000 iiidi~iduos, sendo 1:573 com direito a remu- 
n e ~  a$So ; 

2 . O  Que o pessoal das commissões muriicipaes abrange 885 contribuiiites. 
que t6m de exercer funccões fiscaes ohiigatorias, alem dos presidentes das 
camarus municipaes e dos escrilães de fazenda, qne são membros riatos 
d'eqsas commissões ; 

3." Que os escrivães de fazenda tem de á organisação de '7:86ti 
listas de eontribulntes na razao de cinco Iistas por cada circumscripção, de 
as refuodn posteriormente em 1:-173 mappas de lançdmento na razão de 
cinco mappas por cada concelho, e de extiabir as collectas d'esses mappas 
paia o da contril)uição predtal, parn a matriz da contribuiçào industrial, 
para o lançamento da dccima de juros e para a matriz das contribuições 
de renda de casas e sumptuaria, a fim de serem transcriptas nos conheci- 
mentos Cessas contzihuiçbes. . 

Ainda que todo este seniço fosse reclamado pelas necessidades do Ian- 
çamento, ou ~ustificado pelos resultados fiscaes do imposto ou pela justiça 
distribiitiva, seria asiumpto para meditar se mais conviria crear um pessoal 
de fazénda que tivesse a seu cargo o desempenho d'elle na parte r e s p e  
ctira, ou alihs abandonar um methodo que sem a creação d'esse pessoal 
teva necessariamente a perturbação e a desordem ao serviço das outras 
contribuiçòes directas. 

$ certo, porkm, que nem as necessidades do lançamento reclamam, nem 
os resultados presumiveis do imposto justificam o methodo desenvolvido no 
regulamento de 1% de no,embro, quer se considere o assunipto sob o poiito 
de vista do interesse fiscal, quer sob o ponto de vista das garaotias devidas 
ao, contribuintes 

A id8a do lancamento tributario por fregiiezias, por  intermedio dos 
contribuintes, não 6 no\a e conta muitos proselytos, mas a experiencia 
mostra que d o  8 a mais acceita~el entre 116s. A lei de i 9  de março de 
1873 permittiu no artigo 6.' a repartição da contrihuiç80 predial por 
commissòes parochiaes, quarido a maiorla dos contribuintes da parocba 
assim o exigisse, e essa faculdade tem sido quasi letra morta. Na contri- 
buiçeo industrial lia o principio da repartibão pelos gremios de profissão, 
como houve tamhem o da repartição pelos gremios de classe, mas estes 
acabaram por inuteis ou pre~udiciaes, e aquelles tunccionam em L~sboa e 
Porto, mas são raros nos outros eooceihos do reruo. 

Assentando todavia em que a id8a fosse inteiramente praticavel, resta 
averiguar quaes selam as iantagens que ella proporciona para o iançameiito 
do novo imposto, tal come foi estabelecido, isto 6, se as faculdades, que 
t6m as commissòes paro~hiaes podem traduzir-se em garaiitias para o 
Ijsco ou para os contribuintes, que compensem os iucorivenieiiles resu1tant.e~ 
da complexidade dos servicos, da falta de pessoal de fazenda para O 
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seu desempenho na parte respectiva, da despeza a que é indispensaiel 
occorrer, e da m6 vontade dos contribuintes, tanto para fazer parte d'aquellas 
coilimissõm como para permittir que ellas indaguem do quantitati~o, na- 
tureza e proveniencia dòs seus rendimentos. 

Pelo que respeita ao imposto que recae sobre os rendimentos prediaes, 
classe C, (e é esta a parte mais importante do lançamento), o escrivão de 
fazenda apura o rendimento collectavel de cada contribuinte a face da 
matriz predial, resultando do conjuncto dos rendimentos individriaes assim 
apurados o rendimento collectavel da parochia;.abate d'esse rendimento a 
percentagem correspondente B contribui~ão predial, geral e local, e 10 por 
cento do rendimento apurado de predios urbanos ; applica ao resto a taxa 
de 2 por cento, e o resultado representa o contingente que a parochia tem 
d e  pagar, sem augmentar nem diminuir o seu quantitativo, em resuitado 
dos exames e iniestiga~ões ulteriores a que procedam as commissões. 

Os contribuintes podem declarar perante as commissões parochiaes que 
os seus rendimentos são inferiores aos constantes da matriz ; as commissões, 
verificada a exactidao d'essas declarações, podem attribuir a cada contri- 
buinte menor quantitativo de rendimento, mas estas faculdades não têm 
valor apreciavel, attenta a irreductibilidade do contingente parochial pre- 
viamente fixado pelo escriv3o de fazenda e o estado sabido das matrizes 
prediaes, segundo as quaes o rendimento collectavel é muito inferior ao 
real. 

A reducçáo do rendimento concedida a qualquer contribuinte reverte 
inteiramente em prejuizo dos outros, porque o contingente parochial pre- 
iiamente fixado tem de ser preenchido pol meio de uma percentagem mais 
eleiada do que a que serviu para a sua fixaçso. N'estes termos, ou a re- 
ducção seja justificada peio facto da diminuiç~o real do rendimento, ou 
provenha de patronato e favor, os contribuintes não contemplados com 
reducçães t&m de pagar a justiça feita ou o favor dispensado aos outros. 

A faculdade, que t8m as commissões paxochiaes de preencher as omissões 
nas listas, tambem não offerece vantagens que sirvam de eompensaç&o aos 
inconvenientes inherentes ao processo de lançamento de que se trata, niio 
s6 porque perde a maior parte da sua importancia por não ser applicavel 
bs omissões parciaes, mas tambem porque póde suppril-a o direito, que 
tem o esiado e todos os contribuintes, de fazer inscrever nas matrizes 
prediaes quaesquer predios omissos. Nos processos de annullaçóes, e além 
d'isso, logo que esteja em pleno vigor o artigo 10.' da lei d e  17 de maio 
de 1880, na revisão annual das matrizes, encontram igualmente os con- 
tribuiutes os meios necessarios para fazerem tomar em consideração as 
alteraçoes no seu rendimento colleciarel anteriormente fixado. 

As attribuiçôes das commissòes em relação bs outras classes de Iança- 
mento, com excepção da classe E, são igualmente inefficazes sob o ponto 

de vista fiscal e náo constituem garantia necessaria aos contribuintes. Niio 
ha, 6 certo, para essas classes a fixação previa dos contingentes parochiaes, 
mas ha os limites finados a avaliação dor rendimentos sob a base das outras 
contribuiçdes salva a bypothese de haver declarações dos contribuintes, as 
quaes, segundo 6 de presumir, não confessam que o rendimento auferida 
pelos declarantes é superior ao que legalmente tem de ser-lhes attribuido. 
Se as declarações afirmarem rendimentos rnferrores aos computados legal- 
mente, e as commissões as reputarem exactas, os declarantes obtbm 
inquestionavelmente a reducção da collecta proporcional á reducfào dos 
rendimentos collectaveis, mas este beneficio tem Iimitadrssimo alcance 
pratico, porque não podem, em regra, reputar-se exagerados os rendimentos 
d'estas proveniencias, em lista dos preceitos a que a lei sujeita o computo 
d'elles; n8o é mdispeneaiei aos contribuintes, porque nos processos do 
lançamento das outras contribuições encontram elles os meios precisos 
para introduzir no computo dos seus rendimentos collectaveis as correcções 
que forem justas ; póde exprimir graves in~ustiças relativas para com outros 
contribuintes em identidade de circumstancias, mas descuidados em fazer 
declarações ou menos favorecidos pelas commissões parochiaes; e fioalmeute 
s6 se torna effectiio depois de preiias investigações pouco sympathaas 
bquelles mesmos que podem tirar proveito d'ellas, e bempre odiosas aos 
que, não podendo auferir d'ellas vantagem alguma, v&em o seu movimento 
industrial ou commercial convertido em objecto de indagações para servir 
de termo d e  comparação e de elemento para a apreciaçao do movimento 
industrial ou commercial do seu vizinho. O preenchimento das omissões 
nas listas respectivas ao9 lançamentos de que se trata, al8m de não assentar 
sobre bases que excluam o maximo arbitrio, presuppõe e reclama tso mi- 
nuciesas investigações da parte das commissòes parochiaes, que ou a80 
daria largos resultados, ou concitaria a animadversáo dos povos, sempre 
contrarios a investigações mais ou menos vexatorias. 

Nas disposições dos artigos 6 3 . O  e 6 4 . O  do regulamento do imposto de 
- rendimento ha margem para indagações as mais odiosas, e, o que é peior 

ainda, para resoluções de todo o ponto arbitrarias Maior odioso nas inda- 
gaçòes e maior arbitrio nas decisóes ha ainda na formação da lista relatiia 
aos rendimentos da classe E e no preenchimento das omissões d'essa lista. 
Não havendo, em regra, meio seguro e directo de conhecer se são, ou 
não, produzidos no estrangeiro os rendimentos disfructados no paie, os 
escrivães de fazenda e as commissões tenam, para cumprimento dos pre- 
celtos regulamentares, de recorrer aos metos indirectos, inqiiirindo não s6 
sobre todos os haveres, mas tambem sobre as despezas e modo de vida 
dos indi\tduos que Ihes parecessem suspeitos de estarem incluidos n'aquella 
classe. Se as averiguações preiias abrdngessem s6mente aqueiieq que effe- 
ctitamente deiessem estar incluidos na classe E, o odioso das in\estigações 
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nárr diminuia de  intensidade, mas modihca~a-se nota\elmcnte sob o ponto 
de rista da eatenao.  Infelrzrncnte riso lia, em geral, elemeutos drrectos 
que yiriam 'de base b inclusão dos coritribointes na classe E, e por isso as 
investiga~òes, qee precedem a formação da Irstá ou o preencliimertto dds 
missães, tem de estender-se de ordinario aos haueres, modo de rida e 
despezas d e  todos aquelles que habiti~almerite sivem com maior fausto do 
que o comportado pelos seus rendimentos pioduzidos no paiz e conhecidos 
como taes. 

Por mais vexatorios e humilhantes que podessem ser os resultados de 
taes iniesligaçães, mais grave seria ainda, como contrario á justiça, que, 
não tendo ellas esclarecido o fisco, lossem inscriptos na classe E e colle- 
ctados indiiiduos que não só não tivessem no estrangeiro rendimentos 
akuiis. mas que além d'isso não tives.ern no pali rendimentos proporcionaes 
ás suas despezas. Por maior qiie iosse a prudencia dos escrivães de fazenda 
e das commissões, e ainda que estas nunca se prestassem a ser instrumento 
de  vinganyas pcssoaes ou de paixões politicas, a fixação do quantitativo 
dos rendimentos d'es ta proveniencia ficaria sempre em condições indefinidas 
e arbitranas. 

Em vista das coiisidera~ões erpendidas, o methodo de lançamento 
desenvolvido no regulamento de 12 de novembro, e a intervençau das 
commissbes, além de irivolverem complicações e embaraços no serviço do 
imposto de rendimento e das outras contribuições directas, e de consti- 
tuirem um gravame para os contribuintes, que são forçados a fazer parte 
d'essas commissões sem remuneração alguma, proiocam reliictancias justi- 
ficadas e por isso attendrreis, não offerecem ao estado maiores vantagens 
que o lançamento addicionaf As cont~ihuiçòes directas, nao dão aos contri- 
buintes garantias que nao subsistam com os impostos addicionaes, os quaes 
offerecem outras que aquelle methodo exclue, e exclirem despezas que 
aquelle methodo reclama. 

O que a priori poderia conjecturar-se qobre as dificuldades praticas do 
servtço de lançamento do novo :mposto, sobre a deficiencia do pessoal 
actiial das repartições de fazenda para o desempenhar, sobre o transtorno 
que póde advir d'elle ao seriiço das outras contribuiç6es directas, e sobre 
a inefficacia dos seus effeitos, 6 comprovado pelds informacões officiaes, que 
o governo tem recebido sobre este assunipto. Em &cio circular de 31 de 
marco pronimo findo, exigiu-se peIa diieccão geral das contrrbuiç6es 
directas, qiie os delegados do thesouro informassem circnmstaaciadamente 
sobre o estado do seruivo de Itinçdmerito, cumprimento dos prasos regula- 
mentares, r a ~ ò e s  justrftcali~ds de qualquer pretcrição dos mesmos prasos, 
resultados ~oiilrecictos do irabalho feito e em gcral sobre quaesquer diffi- 
culdades porventura occorridas na execuyào do lanqamento As inforrnaçoes 
officiaes confirmam o atrazo do seniç,,, a eonsequente preterirão dos 

prasos regulamentares, as relurtancias encontradas para a installa$ão e 
serviço das commissões paroch~aes, as difficuldades do serrico para as 
repartições de fdzenda e a malquerenqa do5 povos contra o novo laii- 
çamento 

Os prasos regulamentares dos artigos 60." e 76." do regulamento não 
foram cumpridos, salias r a r ~ w m a s  excépções; na maioria dos concelhos 
do reino n2o foram ainda entregues as Iistas as commiss6e~ parochiaes ; 
em muitos náo foram instaliadas as commissões ; n'outros nem no menos 
estão preparados os elementos para a formaeão das listas; em alguns 
calcula-se que a entrega das Iistas s6 poder8 effectuar-se nos fins de maio 
proximo futi~ro. 

Como razão lustificativa das preteriçòes de praso e atrazo do servito 
allega-se a complicação dos trabalhos inhererites ao lanyamento, a urgencia 
de  outros serviços fiscaes, a falta de pessoal e até a necessidade de  con- 
temporisar com as resistencias encontradas para uão provocar attrictes 
maiores do que os já manifestados. 

Relativamente a conreniencias de administração, na apreciaçáo do sys- 
tema que se prescreveu para o lançamento, a maioria da< informações 
officiaes ou se manifestam claramente no sentido de ser iiideclinaiel e 
urgente a necessidade de modificação rmmediata, ou o dão implicitamente 
a entender pela exposição que fazem dos factos. 

Assim, por exemplo, um delegado do thesouro diz o seguinte: «AR- 
gura-se-me, porem, que em geral, e priiicipalmente nos concelhos de 
maior movimento, o grande expediente a que obriga o lancamento d'esle 
imposto ha de p re~ud~ca r  o andamento de outros seriiças, e portanto a 
recerta publica, porque os escrnães de fazenda mul podem accrimular si- 
milhantes trabalhos com os que já tem a seu cargo 11 

Outro delegado diz expressamente:  que Julga impraticatel, senão de 
execubo muito trabalhosa, e por sem d u \ ~ d a  de perigo para o rcjiuldr 
andamento do servipo das outras coiitnbuições geraes do estado, a liqui- 
dação d'este imposto, tal qual foi determiriada~. 

Outio, impressionado pelo estado de atrazo do seriiço e receios0 das 
resistencias j& manifestadds, declara que existe verdadeiia repugnancla 
contra o imposto, e que con\iria substitiiii-o por outro mais simples. 

Outro delegado declara: «que para a boa execução do regulamento é 
mister angmentar o pessoal das repartições de  fazenda dos concelhos, alihs 
o que o imposto produzir por um lado decrescerá por outro nos demais 
rendimentos do estado». 

Como este, p d e m  outros delegados aiictorisatão para nomearem cm- 
pregados extraardiiiarios a fim de remedi~i  o atrazo dos scriigos. Oiitros 
apolitdm a gralidade dos factos e aguardam as proridencias que forem 
superiormente adaptadas, ou reportam-se ás informações recebidas dos 
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escrivães de fazenda, nas quaes ainda sáo mais encarecidas as difficuldades 
do lançamento e os attrictos encontrados. 

Em geral, as informaç6es o5ciaes deixam transparecer o convencimento 
das grandes difficuldades de execuç80, ou o desanimo do pessoal, ou o 
receio das animadversões, ou a falta de cooperação de quem tinha obri- 
gação legal de prestal-a, ou a persuasfio de que o lançamento tem de ser 
modificado, ou qualquer outra supposição iudicadora da falta de confiança 
na eficacia e estabilidade do systema estabelecido. 

Em taes circumstancias, senhor, os ministros de Vossa Majestade julgam 
conveniente uso s6 propor Bs côrtes a modificação da lei de 18 de junho 
de 1880 na parte ielatiba ao imposto que uSio póde ser cobrado sem 
lançamento previo, nos te~mos de se attender, sem prejuizo dos legitimas 
interesses do thesouro, ao que de justificado se tem apresentado e poude- 
rado sobre a sua execução, mas tambem que desde j& se obvie ao actual 
estado de causas pela suspensão de todos os serviços de langamento at8 
que o parlamento proveja de  remedio. 

Todas as razbes de conveuiencia fiscal, de ordem publica, de simpltfi- 
cação de servico e de contemplação devida aos justos interesses dos povos, 
estão aconselhando a natureza ,da proposta, que deve ser submetlida a 
consideraç8o do parlamento. 

Reduzir o imposto de rendimento que carece de lançamento Bs condiçaes 
de  imposto addicional 6 medida de tal alcance que, pelo trabalho que se 
eeonomisa, pela despeza que se evita, pelo prejuizo que se previne quanto 
ao serviço das outras contnbuiçòes, representa como que uma nova fonte 
de receita fiscal, sem augmento de imposifio ou de gravame tnbutario. 
Como o addicional dera ser estabelecido sem prejuizo do fisco, com vnn- 
tagem dos serviços, sem grakame dos contribuintes e guardadas quanto 
possivel as proporções da lei de i 8  de junho, 6 assumpto proprio da pro- 
posta de lei que houver de ser apresentado. 

Senhor, os ministios de Vossa Majestade, firmando-se em todas as 
consideraç6es que deixam expendidas, tem a honra de submetier á regia 
approvaçjo o adjunto projecto de decreto. 

Mi~isterio da Tazenda, 21 de abril de t881. -Antonio Hodngucs 
Sampzo - Anlomo J o d  de Barros e Sá - Lopo Vaz de Sampaao e Melro - Caetano Pereira Sanches de Castro - Mcgucl Mavtins Dantas - Juko 
Marques de Vtlhena- Ernesro Rodolpho llzntze Ribezro. 

DECRETO 

Tomando em eonsideraç%o o relatorio dos ministros e secretarios d'estado 
das diversas repartiç~es : hei por bem decretar o seguinte : 

Arligo 1.d Fica suspeosa a execuçáo do regulamento approvado por 
decreto de 12 de novembm d e  1880, em tudo quanto se refere ao serviço 
do lançamento directo, ou indirecto, do imposto de rendimento, e a quaes- 
quer processos administrativos pendentes para applicação de multas aos 
voeaes das commissões e aos contribuintes pela falta de cumprimento das 
ob~igações relativas áquelle lançamento 

Art. 2 . O  Os papeis e documentos que disserem respeito ao referido lan- 
çamento, e se acharem em poder das commissões parochiaes, serao reco- 
lhidos nas repartições de fazenda dos concelhos ou bairros respectivos, 
mediante relações em duplicado, assignodas pelos secretanos das mesmas 
eommissões e pelos eserivães de fazenda, ficando um duplicado em poder 
destes e o outro em poder dos secretarios. 

Art. 3.O As declnrações de rendiinento, que tiverem sido apresentadas, 
e os documentos com que tiverem sido instruidas, serão restituidos aos 
respecti\os interessados, qiie os requisitarem. 

Os ministros e secretarias d'estado das diversas repartifões assim o 
tenham intendido e façam execiitar Peco, em 21 de abril de 188i .-REI. - Antonto Rodrzgues Sampaio - Antonao Josd de Barros e S a  - Lopo 
Vaz de Sampaio e Mel10 - Caetano Peretra Sanches de Castro - Mzguel 
Mat calis Dantas - Julzo klalyues de Vdhena - Erneslo Rodolpho Hinize 
Ribeiro. 

(No Dtario do Gocarno ùt: 2% de abril, n o 88) 

Offfcio de 30 de junho de 1882 

111."" Sr. -Em seu officio n.O 762, de 17 do corrente mez, pede v. S.' 

ser esclarecido por esta direcção geral sobre o seguinte ponto. Se os 
bancos, companhias, e sociedades auonymas, depois de haverem fixado a 
importancia dos seus diiidendos podem deduzir d'elies as contiibuições, 
industrial, e predial 1 Ngo declara v. S." a que proposito e para que effeitos 
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se lhe suscita esta duvida. Suppoiido porém que ellù se  refere ao lansa- 
mento da contribuigâo indiistriai, pelas terbas n "' 5 5 ,  56 e 162 da 
respectiva tabella, e ao pagamento por desconto do imposto do rendimento, 
nos termos do capitulo 14.' do regulamento de 12 de novembro de 1880,  
tenho a dizer a r .  S.', que em nenhum dos casos p6de considerar-se regular 
o abatimento de  que se trata, não s6 porque os dividendos deiem significar 
o rendimento liquido que os estabelecimentos de  credito distribuem aos 
respectivos interessados, presumiiido-se qiie a fixação tla quantia a distribuir 
dere ter precedido um balanço de todos os rendimentos e encargos, mas 
tambem porque nem o regular:,ento de 28 de agosto de 1874, quanto á 
contribuição indiistrial, nem o de 12 de novembro de 1880, quanto ao 
imposto de rendimento, admittiram outros abatimentos subsequentes á 
fixaçõo dos dnidendos que n8o fos3em o da parte proporcional dos mesmos 
dividendos, qiie correspondesse a rendimeritos isentos da contril~uição ben- 
caria, pelo que toca ao lariqamento da coritribuição industrial, ou o dos 
rendimentos pelos quaes se tivesse já pago por desconto, ou por lanca- 
mento o imposto de rendimento, pelo que toca 6 Iiqurduç~o d'este ultimo 
imposto. D e ~ o  no eritanto advertir quanto a este imposto que o regula- 
mento respectivo, no ctrtigo 195.', deixou as corporaçòes ou estabeleci- 
mentos de credito, que l&m de effectuar os descontos, a faculdade de 
verificarem os mesmos descontos, pela f6ima que Ihes parecer mais a d e  
quada, e confoime, para salvaguarda das suas rrsrionsabilidades, conte- 
meneias das suas escripturdções, obrigações e direitos dos interessados 
sujeitos ao desconto Esta faculdade p6de ir at8 o poitlo de  que os proprios 
estabelecimentos em tez de effectuarem o desconto no acto do pngamento 
dos dikidendos a cada accionista, procedam pre\iamerite 6 I i q u i d a ~ ~ o  da 
importa~icia total do imposlo do reiidimerrto quc seja devida, dc modo que, 
separiida essa importancia, para ser entregue na recebedoria respectzva e 
abatida no proprio dividendo a distribuir, este represrnte para o accionista 
o liquido de todos os encargos. E de facto tanto faz que seja a comparihia 
a que se considere devedora do imposto de rendimento corresporrdente ao 
dividendo que iem de diatribulr para o efieito de liquidar e descontar 
previamente esse imposto na totalidade do proyrio dividendo, como que 
sejam os proprios accionistas que o paguem por desconlo na occasiao em 
que cobrem O diiidendo de  suas acções ' Ha porem um ponto essencial a 
esclarecer na duvida qric sc suqcita, qual n de se saber se as contribuições 
a abaier depois da fixacão dos ditidendos foram ou não consideradas para 
essa fixação Se o não foram, a qiiestao 4 mais de f6rma que de  essenci.1, 
porque sendo as contrrbiiicfies ericdrgo que riccessarinnientc tem de influir 
no qudutitatiro dos dt\iderid«s, a quesi30 s<: Iirnitíiva d malor ou,mtilor 
opporfunidade do abatimento Se esses encargos porbm forarn 16 coiiside- 
rados no balanço das companhias para a fixação dos lucros Iiquidos a 
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distribuir, o ahatimento subsequente dos mesmos encargos seria uma 
duplrcação que alteras essencialmente J incideiicia do imposto, c que 
determina~a a dimiiiuiçâo ~n~ustificada da respectiva liquidação. O ariigo S.' 
da carta de lei de 1 8  de ]unho de 1880 manda, B certo, para O computo 
dos rendimeiitos da classe A abater as contribiiiçòes e os encargos espc- 
eiaes, a que esses rendimento'. estiverem soleitos. Esta disposiçáo porém 
nao auctorisd o duplo abatimento de ¶ualquer encargo, e seria abater 
duplicadamente um encargo oonsiderai-o para a fihação do diiidendo, e 
dbatel-o depois do proprio di\idendo fixado. $ o que se me offerece res- 
ponder a v. S.&, sobre o assunrpto do seu alludido offic~o 

Deus guarde a v s e n i r e ~ ç l o  geral das coiitribui~rjcr diiectas, 3 0  de 
]unho de 188'2 - Pedro Augudo dt! Caraalho. - lll."o Sr. delegado do 
thesouro rio dislrirto de Liabod. 

(No Relatono c d o ç z ~ m ~ t u s  dos uctos dv N ~ ~ ~ l s t e r ~ o  da Fazendu de ISSY. paC: 79) 
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Decreto de 31 de dezembro de 185% 

Tomando em considera@io o que me representaram os ministros e secre- 
tarios de estado de todas as repartições: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  Ficam extinctas no contmente do reino, desde o 1 .' de ja- 
neiro de 18~53, as eonlribuiç8es seguintes : 

Decima de predios ; 
Decima de 16ros ; 
Decima industrial pela cultura, ou exploração dos predios ; 
Quinto dos bens denominados da cor6a; 
Novo impo#o dos predios nas cidades de ksboa e Porto: 
Cinco por cento addicionaes tis dictas contribuições, segundo a carta de 

lei de i2 de dezembro de 1844; 
S&llo dos conhecimentos para a cobrança das contribuições directas 

mencionadas ii'este artigo. 
Art. 2.' As contribuiç6es de que tracta o artigo antecedente são sub- 

s~ituidas por uma wntribuiçao directa de repartiçao, que se denomina 
contribuição predial, cuja importancia ser8 fixada annualmente por lei, e 
repartida pelos distrielos administrativos, segundo o disposto no $ 8.O do 
artigo 1 5 . O  da Carta Constitucional. 



DECRETO DE 31 DE DEZEMBRO DE t841 95 
94 COYTHIBUIÇAO PREDIAL 

unico. A contrihuição predial do anno civil de 1853 será fixada em 
uma somma igual ao termo medio da iniportancia dos lançamentos, nos 
ultimos tres annos, dos impostos extinctos pelo artigo antecedente. 

Art. 3.O As percentagens da contribuição predial nunca'poderao exceder 
ás que se achavam estabelecidas por lei para d decima e mais impostos 
extinctos pelo artigo 1.' do presente decreto. 

Art. k.' A ]unta geral do districto repartiri pelos concelhos o contin- 
gente da contribuição predial que, a lei tiver designado ao respectivo 
districto. 

Art. 5." As camaras miinicipaes dos concelhos de Lisboa e Porto 
repartirão, pelos bairros de qiie estes concelho, se compòem, os contin- 
gentes da contnbuipòo predial que ti\erem s ~ d o  dnsignados aos mesmos 
concelhos. , - 

Art. 6.0 As dictas'~a-k;.6;m~niei~aes exercerã*, em relapao a cada 
um dos respectiios bairros, as attribuições que hcain conipetindù a todas 
as camaras municipaes 

Art. 7.' O contingente da contribiiição predial, que o concelho deve 
pagar, será repartido proporcionalmente ao reridimento collectavel dos 
predios n'elle situados, salvas as excepçaes estabelecidas no artigo 9." a 
favor da agricultura, e por interesse geral da sociedade. 

Art 8.' Para a fisaçdo do rendimento collertavel não se faia abatimento 
algum dos encargos com que o predio e s t i~e r  onerado. 

$ unico. O proprietario tem arreito, salvo alguma convenyào particular, 
a deduzir do foro, da pensão, oii de outro qualqiiei encargo ~imilhdnlc, a 
importancia da eoatribui~ão correspondente a cada uin d'elles. 

Art. 9.' São isentos da contribuigão predial : 
i.' Os templos pubtreos ; 
2." Os cemiterios; 
3.O Os predios do estado. 
$ unico. Sao como toes considerados os edificios publ~ws, as propùie- 

dades incorpo~adas nos proprios naeiondes, e os palacios, quintas e outros 
bens de raiz, que fazem parte da dotaçao do rei. 

4 O Os papas do coneelbo, quando forem propriedade municipal ; 
5 . O  Os edifieios onde estiuerem estahelecidas as miseiicordi~s e os 

hospitaes ; 
6.O Os edificiacl dos conventos d,as religwsus; 
7." Os terrenos baldios do logradouro commum dos moradores do 

concelho, e os do logradouro cammnm dos moradores da parocliia ; 
&.O Os predios que, por d e i t o  de leis dnteviores, estavam isentos da 

decrrria por um determinado numero de aiioos, em quanto esse periodo se 
taao c ~ m p k t a r  ; 
9." Os paiies que se tenham aberto, ou se abrirem, e os terrenos que 

se tenham tirado ou tirarem 9s marks, depois da publicação do presente 
decreto, por espaço de dez annos contados do piimeiro em que forem 
cultivados. 

Art. tO.0 Proceder-se-ba a uin arrolamento geral dos predios em cada 
concelho que se deiiorniriar~ - 92zas zs predid. 

Art. i i ." A matriz predial será ieita pela junta de repartidores do con- 
celho. Esta Junta b composta: do admrnistrador do concelho, presidente; 
de ties proprietarios, nomeados, um pelo governador civil do districto, e 
dois pela camara municipal; e do e%crivào de fazenda, secretario. 

Art 1 2 . O  A Jiinta dos repartidorei do concelho será auxiliada por in- 
formadores louiados, nomeados pela carnara muriicipal. 

Art. 13.O As matrizes dd con~rihuição predial, que forem manifesta- 
merife inexactas pela omissão de predio~, ou por erros na fixação do seu 
rendimento collectavel, em prejuizo dos outros concelhos do districto. $era0 
reformadas antes de findo o praso para que tiierem de servir 

$ unico. A despeza extraoidinaria que se fizer com a reforma das 
matrizes recair8 sobre os concelhos a que ellas pertencerem. 

Art. 1 ' r . O  Os contribuintes 1Qm direito de reclamar : 
1.' Contra erro na designa~bo 'dos predios, do seu rendimento e de seus 

possuidores; 
2.' Contra a iriexacta fixaçâo do rendimento collectavel: 
3.0 Contra erro na reparticXo 
$ iinico. Qualqiier contiibuiute púde reclamar contra a inexactidão da 

matriz predial a respeito do predio ou predios de um terceiro, quando de 
similhùiite inexactidão resulte prejiiizo aos outros propiietarios do concelho. 

Ar!. 18 O As reclamagões serdo feitas á jurilo dos repartidores do con- 
celho Das suas decisões h a ~ e r s  recurso para o conselho de districto. 

k r t  i 6  " As camaiei mnnicipaes podem reclamar perante o conselho 
d'estado contra a manifesta injusti~a na repaitrção feita pela junta geral 
do districto 

Art. 17." O predio b d hgpotheca especial da contribui~ão predial que 
sobrc elle recae. 

Art 18.' A contiibuiçàn predial será paga nas epo~bas  que forem mais 
commodas para os contribu~nteu na conformidade dos reguldmentos. 

Art. 19.' Não pode ter logar encontro algum no pagamento da con- 
tribuição pedia1 
' Art 20.O A contribuição predial será addicionada: 

1." Com dois por cento para falhas, e annullações por sinistros; 
2.O Com os quinze por cento para as estradas, imposios pela carta de 

lei de 22 de jiilho de 1850 sobre as eutinctas contribuições da dccima de 
predios, e (ia decirua iodustrial pela cultura ou exploia(.ao dos predios. 

Art. 21.' Se a junta geral do districto se ndo reunir nas epochas que 
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forem marcadas para a execução d'este decreto; ouse, depois de reunida, 
não cumprir no praso marcado o que fica prescripto, as attribui~bes, que 
pelo presente decreto se lhe conferem, serão devolvidas ao conselho de 
districto. 

(J unico. O conselho de districto será composto, para este fim, de quatro 
vogaes effectivos e de dois substitutos, segundo o disposto no artigo 268." 
do Codigo Administrativo. 

Art. 22." Se a camara municipal não fizer, nos prasos marcados, o que 
determina o presente decreto, serão devoluidas as attnbuições, que n'elle 
se lhe conferem, para uma wmmissão, composta do administrador do 
concelho e de dois vogaes, nomeados pelo governador civil d'entre os 
individuos que pertençam ou tenham pertencido B camara ou ao conselho 
municipal 

Art. 23.' O gocerno 6 auctorisado para fazer a despeza que fòr indis- 
peiisavel para a organisação das primeiras matrizes da contribuição predial. 

Art. 2h.O Regulamentos de administração publica serao publicados pelo 
governo para execuçao do que se estabelece n'este decreto. 

Art. 2 5 . O  Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Art. 26." O governo dar8 wnta as còrtes, na sua proxima retlniào, das 

disposições contidas n'este decreto. 
Os miiiistros e secretarios de esiado de todas as repartições assim o 

tenham intendido e façam executar Paço das necessidades, em trinta e 
um de dezembro de mil oitocentos c ci~icoenta e dois - R A ~ I I A . -  Du- 
que de Saldanha- Rodfrgo da Fonseca Magdhhàes- Aniotlio dlavia da 
Fontes Pereira de Mello -Antoato Alutzto Jervas de Athougua. 

(No Dzano do' Governo do 3 de janeiro de 1833, n u  8). 

Lei de 1 de junho de 1863 

Dona Maria, por graça de Deus, rainha de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as còrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo i.' Os decretos, contendo disposi~ões iegislativas, promulgados 
pelo governo no exercicio dos podeies extraordinarios, desde o principio 
de maio de 1851 ate 31 de dezembro de 1852, continuam em cigor, em 
quanto não forem alierados pelo poder legidatiro. 

$ unico. Exceptua-se o decreto de 31 de dezembro de 1852, que 

estabeleceu a contribuiç&o predial de repartiçAo, culas disposiçóes sómente 
começarão a executar-se depois do I." de janeiro de 1854. 

Art. 2.O Fica revogada toda a legislaç80 em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, em o 1.' de 

J U ~ ~ O  de 18b3.-A RAWHA, com rubnca e guarda. - D v  ds SoManha 
-Rodrigo da Fonseca Magalhães - Vwond.e de Atho@- Antonto Maria 
de Fontes P w a ~ a  de Mello. 

Carta de lei, etc. 
(No Daam do Govm de 3 de &, a* 4%). 

Lei de 18 de agosto de 18b3 

Dona Maria, por graça de Deus Rainha de Portugal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes de- 
cretaram, e n6s queremos a lei seguinte: 

Art~go 1 . O  A contribuição' predial, que se ha de vencer no anno c i d  
de 1864, e firada na importancia de 1.220:063$620 rhis. 

Art. 2." A dita contribuiç5o é repartida pelos districtos administrdivas 
do continente do reino, segundo o mappa que val annexo a esta lei. e 
d'ella faz parte. 

Art. 3 . O  Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço de Mafra, aos 1 8  de agosto de 

1853. -A RAINHA, com nibrica e guarda. - A n t w  Maria de Ebntes- 
Pereira dr! Me&. - (Logar do s8llo graode das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
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Art. 2.O A distribuiçáo pelos districtos administrativos do continente do 
reino ser8 unicamente, no dito anno, de mil cento noventa e oito contos 
quatrocentos e quatorze mil oitocentos e vinte r61s (1.198:414$890); e 
feita na conformidade do mappa que faz parte d'esta lei, para ficar com- 
pensado o que de innis se repa~t tu  em alguns dos mesmos districtos nos 
aonos de 1854 e 1885. 

Art. 3.' Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no paço de Cintra, em 17 de lulho de 

i85ti .  -REI, Regente. com rubrica e guarda.-Antonzo Marta de Fontes 
Pm'ra de MeZlo. - (Logai do skilo grande das armas reaes). 

Carta de lei. etc. 

Mappa a que se refere a lei d'esta data, da contribniçao predial, que, no anno eiril 
de 4b6, pertence a cada ntu dos distrietos administrativos do continente do 
reina, e da somma que unicamente se deve distribuir, na conformidade do 
artigo 2." da mesma lei 

Contingentes respe- Compensação pelo 
l)istric,os adwnistratlVos cti~os a cada um excesso da repar- liquido 

dos districtos do tii;&o," ,@r $2;  ri^^ 
wntmente 

Aveiro ............... 
Bela. . . . . . . . . .  
Braga .............. 
Bragança .......... 
Castello Branco . . .  
Coimbra . . . . .  
Evora ............. . . . . . . .  Faro 
Guarda . . . . . . . . .  . . . . . .  Leina. 
Lisboa ......... 
Portaleve .......... 
Porto . . . . . . . . . .  
Santarem . . . . . . . .  
Vianua ............ 
Villa-Real. ....... 
Vizeu. ............ 

Paço de Cintra, em 17 de julho de 1856. - Antonio Maria de Fontes 
Pereira de Mello. 

Lei de 16 de abril de 1867 

Dom Pedro, por Graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as curtes geraes decretaram, 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo i." O imposto do subs~dio Iitterario fica extincto no continente 
do reino desde o I." de janeiro de 1857  em diante. 

Art. 2." O rendimento medio do mesmo imposto no continente do reino 
nos dez annos economicos de 1846 a 1856, na importancia de i 16:904$780 
reis, entrar8 no computo da contiibuiçùo predial que houver de ser re- 
partida pelos districtos administrativos do continente do reino, desde o dicto 
ánno d e  1857. 

Art. 3." Na conformidade do artigo antecedente, a contribuição predial, 
respectiva ao corrente anno civil de 1857, 6 fixada na importancia de réis 
1.328:782~000, e serh repartida pelos distrtctos administrotivosido con- 
tinente do reino, segundo o mappa juncto, que faz parte desta lei, fedas 
as compensapões pelo que alguns dos mesmos districtos vieram a pagar 
de mais ou de menos, em consequencia da ultima divisão territorial de- 
cretada em 24 de outubro de t856,  nos contingeiites da referida contri- 
buição refatrva ao anno findo de 1856, que Ihes foram designados pela 
carta de lei de  17 de julho de 1856, com attenção d anterior drvisão 
territorial. 

Art. 5." Fica revogada a legislaç80 em contrario. 
hlandamos, portanto, etc. Dada no Paqo das Necessidades, aos i 5  de 

abril de  18E7.-E1-Rei com rubrica e guarda.- datonzo José d'Acala.- 
(Logar do sBllo grande das armas reaes). 
, Carta de lei, etc. 

(No Dtar~o do Governo de 30 de julho, n 197). 
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Decreta de á 6 de abril de 18b7 

Na conformidade do artigo 24.O do decreto com foqa @ lei de 3 t  de 
dezembro de 188Z: Hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1.0 As Juntas geraes do districto de +boa e Porto serào con- 
rocadas pelos respectivos goíernadores civrs para o dia 4 de maio prc)ximo 
futuro, a fim de repartirem pelos concelhos o contingente da coptriljui~o 
predial respectiio ao corrente amo, mandado repartrr pele cprta de lei 
de 15 d'eske mez. 

As juntas geraes dos outros districtos do contínepte do cetnp serao 
convocadas para o mesmo Grn ate 15 de agosto do presente a n o .  

Art. 2." A repartiçào pelos concelhos do pontingente da co,pt~ibui~áo 
desrgnado a cada districto, será feita p.ela junta g e ~ a l  somp.he 

psiecex mais justo, tendo em vista o mappa das contribuiç6es exfinctas 
pelo citado decreto com força de lei, organisado em harmonia com a ultima 
di\isão terrltorial, a nota do rendimento medi0 do subsidie, lit@raiio, 
extincto gela referida carta de lei de 15 deste  mez, e oohpsim guaesquer 
dados estatisticos que podbr obter sobre a produeção agipoiij dos concelhos. 

Art. 3." Pela direcção geral das contribuiçòes directas sereqetterào 
no conselho de estado as necessarias collecpões da predícta nota, do subsidio 
Iitterario, e a cada um dos goveriiadores c i ~ i s  tantos exemplares aa nota 
respectna ao districto, quantos forem precisos para poderem S ~ F  r~met t i -  
dos a todas as camaras rnunicipaes do mesmo districto, e apresentado.um 
delles na primeira sessdo da junta geral. 

Brt. 4 . O  Os goleruadores cikis dos districtos de Lisboa e Porto, na oceasl~o 
de rcmetterem ás camaras municipaes destas cidades a copia dt? mappa 
da repartição do districto, Ihes ordenar20 que procedam á repartlç%o pelos 
respe~tivos bairros do contingente da contribuiçSo predial que for designado 
ppla junta geral do districto. 

O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario de estado 
do$ negocws do reino, e o conselheiro de estado, ministro seccctar~a de 
estado dos negocias da fazenda, assim o tenham entendido e o façam exe- 
cutar, cada um peld parte que lhe toca. P a ~ o  das Necessidades, en) 16 
de abril de 1867. -REI. - Barqrtez de Loulé - Antonio José ãAvda. 

(No Dtarao do G o v m o  de 18 ù~ abrtl, n o  90). 
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Decreto de 21 de abril de 1857 

$endo conveniente determinar o processo que se deve seguir para que 
tenham logar as isenções temporarias da contnbuição predial de que tra- 
ctam os n.' 8 e 9 do artigo 9.O do decreto com força de lei de 31 de 
dezembro de 1852: Hei por bem, no conformidade do disposto no artigo 
%4." do mesmo decreto, decretar o seguinte: 

Artigo i .O As juntas dos repartidores tomarão conhecimento das isenções 
da contribuiGo ~redial, respectivas aos predios a que se refere o n.O 8 do 
artigo 9.' do decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1852. em 
vista dos titulos que legalisarem taes isençties, os quaes deverão ser re- 
gistado~ nas respectivas administraçóes de concelho. 

Art. %.O Para que os paiies que se tenham aberto ou se abnrem, e para 
que os terrenos que se tenham tirado ou tirarem 8s marés, depois da 
publicaflo do citado decreto com força de lei, possam gosar da isenção 
da contribuição predial por espaço de dez annos, contados do primeiro em 
que forem cultivados, como se acha estabelecido no n.O 9.' do artigo 9." 
d'aquelle decreto, aevem ós proprietarios apresentar na respectiva junta dos 
repartidores 6s alvar8s que legalisem similliante isenção, depois de regis- 
tados na administraçâo do concelho. 

Art. 3.0 Os alvarás de isenção de que tracta o artigo antecedente deverão 
ser pas~ados pelo administrador do concelho, a quem para esse fim reque- 
rerão os proprietarios uma vistoria, expondo a situação dos mesmos predios. 
sua extensão e demais circumstancias necessarias. Esta vistoria teFá logar 
sómente depois de ter começado a cultura do predio. 

Art. 4." Ao administrador do concelho incumbe : 
I. Dar toda a publicidade, por meio de editaes, b pertenção do pro- 

pnetario que pretender gosar da citada isenção. 
11.' Inquãir tres testemunhas sobre as allegações apresentadas pelo re- 

querente. 
111. LI-ircar o dia e hora em que se ha de proceder á vistoria, a qual 

poderá s6 effectuar-se passados trinta dias. 
IV. Fazer intimar o requerente para que nomeie um louvado que por 

sua parte concorra no acto da vistona; nomear outro para o mesmo fim 
por parte da administracào do concelho; e officiar & camara municipal 
para eleger um terceiro para desempatar. 

V Convidar o procurador fiscal da camara, por meio de oficio dirigido 
ao seu presidente, para assistir á vistoria, e nella requerer o que tiuer por 
conveniente aos interesses geraes dos contribuintes do concelho. 

Art. 5.' No dia e hora designados procederá o administrador do con- 
celho & vistoria do predio, acompanhado do fiscal da camara, se tiver com- 

parecido, dos louvados e do escrivão de fazenda, que lavrará o competente 
auto. 

$ unico. O auto de vistoria será assignado por todos os que nelle in- 
tervierem, e devera declarar a naturzea do terreno, especificando se era 
paúbou terra alagadiça, a sua situaqão, medição e coufroutações; O genero 
de cultura em que tiver sido empregado, e desde quando; e a importancia 
do rendimento collectavel que deve gosar da isenção ~edida,  se este ainda 
não tiver sido fixado. 

Art. 6 . O  O administrador do concellio remetterã logo depois o processo 
h camara municipal, para responder sobre elle 13 que se lhe offerecer. 

Art. 7 . O  O administrador do concelho decidirá a isenç6o pedida, como 
justo for, por despacho motivado, tendo em coustderação o que constar 
dos autos de inquerito de testemunhas e de tistoria, a resposta da camara 
municipal, e quaesquer representaçaes de terceiro. 

Art. 8 . O  O admiuistrador do concelho dar8 publicidade, por meio de 
editaes, á decisão de que tracta o artigo antecedente, e a commun~cará 
officialmente á camara. 

Art. 9 . O  Da decis8o do administrador do concelho cabe recurso para O 

conselho de districto, dentro do prazo de trinta dias, contados d'aquelle 
em que houver sido publicada.- 

$ unico. Este recurso pode ser interposto pelo requerente, pela camara 
municipal, ou pelos coutr~buintes que tiierem impugnado a pretenção. 

Art. 10.O O conselho de districto tomará conhecimento do recurso, e o 
resoI~eró dentro do prazo de )lute dias. 

Art. 11.0 Das decisóes do conselho de districto cabe recurso para O 

conselho de estado, no prazo c! nos termos prescriptos no regulamento 
deste tribunal. 

Art. 12.0 Quando o recorrente for a camara municipal, ou algum con- 
tribuinte, deverá dentro de dez dias dar conhecimento ao administrador 
do concelho, de que vai interpor recurso; e apresentar-lhe em tempo habil 
certidtio da sua interposição. 

Neste caso ser& suspensa a expedição do alvará ate decisâo do tribunal, 
para o qual se recorrer. 

O presidente do conselho de ministros, miu~stro secretario de estado 
dos negocios do reino, e o conselheiro d e  estado, ministro secretario de 
estado dos negocios da fazenda, o tenham assim entendido e façam execu- 
tar, cada um na parte que lhe toca. Paço das ~ecessidades, em 2L de 
abril de 1857. -REI. - Marquez de Lodé - Antonzo Josd d'Awzla. 

(No Dtarto do Governo de i de maio, n O 101). 
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Lei de 25 de abril de I857 ' 
Dom Pedro, por Graça de Deus Rei de  Portugal e dos Algarves etc. 

Fazemos saber a lodos os nossos suhditos, que as cdrtes geraes decretaram, 
e n6s queremos a lei seg<iinte: 

A ~ t i g o  1.' I% extincto em todo o reino e ilhas adjacentes o monopolio 
do sabao, desde o 1.' de julho de  1868 em diante, em que finda o actual 
contracto, ficando livre para todos o fabrico e commercio do dicto genero. 

1 Lei de 13 de lulho de 1848 . . . 
Artigo 3 0  Aos direitos que se cobram nas alfandegas bem como as contribuições e 

rendas publicas no continente do reino, em cujo pagaminto e adrmtlida a qnarta psrle 
em notas, sera entraordinarianiente addicionado durante o anno economico de 1858 
a 18i9, um imposto de 10 or cento applicado p&a a amortisação das notas do baneo 
de Lisboa As cartes redaráo  na seguinte sessão iegislativa a propor$ão em que 
devera continuar o imoos?o addicional 

§ nnico Este impÔs~0 addieiond sera pago em notas do banco de Lisboa, pelo seu 
valor nominal, as quaes serão trancadas e goipeadas no acto do pagamento 

Art 4 " Quando os pagamentos forem de quantia tal que na sua quarta pane não 
admitbm notas do banco de Lisboa, serão feitos, ou em moeda melalica, onpelo modo 
estabelecido no artigo L0d'esta lei cedendo neste easo em beneficio da fazenda publica 
o excesso que houver no valor no&inal da parte em notas. 

Art. 5: O imposto addicional estabelecido no artigo 3.' não se cobrara quando os 
pagamentos se effectuarem na sua totalidade em moeda metalica, por não haver nar 
respectivas localidades notas do banco de Lisboa 

8 nnico. Esta disposiGo é igualmente applicavel aos pagamentos que se effectnareni 
em moeda metallica nos termos do artigo B o 

Art. 6' Quando no pagamento de direitos contrihuições ou rendas publicas entrar 
a quarta parte em notas do hanco de ~isboa,'e no imposto addiciooal, estabelecido no 
artigo 3*, MO couber essa especie, o pagamento do dito imposto devera ser feito 
ou em notas dorefendo banco pelo seuvalor nominal, cedendo-se oexcesso que hou- 
ver a beneficio da fazenda putJica ou eni moeda metalica, reduzido n'esle easo o ini- 
posto a 6 por cento sobre a iniporiancia dos respectivos direitos, contribuições ou ren- 
das publicas . . . . e  . .. .. a .  . . .,.. . . .. . . . S .  <. e . .  .. ... .. 

Lei de &O de abril de i850 -Dona Mari por Taça de Deus Rainha de Portugal 
e dos .4lgarves, ele Faremos saber a todos os noSsos snbditos, bne as cortes geraes 
decretaram, e nos queremos a lei seguinte 

Artigo 1 " A todos os direitos que se arrecadarem nas alfandegas bem como a 
todas as contribuip3es e rendas $ublicas no continente do reino a que> na conformi- 
dade dos artigos &.v 5 i da lei de i3 d i  lulho de i a 8  não é apBlicaveio imposto dos 
dez por cento para a amortisapão das nuta do bane; de Lisboa, por não caber na 
respectiva importancia a quarta parte erii notas do banco de Lisboa, ou por as não 
haver nas localidades aonde esses pagamentos se effectuarem se addicionara o imposto 
de cinco pai cento em metal, que sera entreçue a Junta do>crerlito Publieo, para ser 
applicado a amortisação das mesmas notas. 

A n  2 o Fica nesta parte somente alterada a citada lei, e revogada toda a legislaqão 
. em contrano 

Mandamos portanto, etc Dada no Paco das Necessidades, aos 20 de abril dta 1830 
-A R A m r A ,  com rubrica e guarda -Antonto Jose d'8o~la -(Lagar do se110 txrande 
das armas reaes) 

Carta de lei> etc 

Art. 9." O sdbão estrangeiro que for importado por qualquer das alfan- 
degas do rcrno e ilhas pagará os seguintes d~reitos -sabão de  qualquer 
qualidade, l&000 reis por cem arrateis-sabonetes, 64000 r6is por cem 
arraleis. 

Art. 3.' O imposto para amortisação das notas do banco de  Lisboa, 
creado pelas cartas de lei de  13 de ~ulho  de  1848, %B d e  junho d e  1849, 
e 90 de  abril de  1860, ser& de  ora em diante de  doze por centv pagos 
em metal sobre os direitos que se cobram nas alfandegas do continente e 
ilhas, exceptuando os que se arrecadam pela alfandega municipal de Lisboa, 
que ficarão sujeitos sómente a dez por cento, e o imposto do pescado, que 
pagar8 iinco por cento. Todas as outras contribuições e rendas publicas 
sobre que actualmente s e  cobra o referido imposto fiearão soleitas a dez 
por cento. 

$, 1." Este irnposto recahe sobre a somma total da contribiiqão p 
houver d e  pagar-se, comprehrndidos os outros addicionaes a que por kei 
esteja sujeita. 

2.' Quanto ás contribuipòes arrematadas que esta0 sujeitas ao paga- 
mento do imposto para amortisagào das riotas, fica subsistindo o mesmo 
imposto que actualmente se cobra, sómente a té  findarem as actuaes ar- 
rematações. 

Art. 4.0 O reiidimento que resultar do augmento do imposto de  que 
que traeta o artigo 3." no anno economico de 1867 a 1858 será applicado 
dos encargos resultantes do ernprestimo para obras publicas, decretado 
pela carta de lei de 15 de julho de  1866, e no caso de  haler  ainda exce- 
dente, será este igualmente applicado para trabalhos de commiinicaç50 ou 
para melhoramento do ensino piiblico. 

$ unico O imposto cobrado nas ilhas ad~acentes até 30 de jcinho de  
1858 será exclusivaniente applicado ás obras publicas dos respectivos 
districtos. 

Art. 5.' Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Payo das Necessidades aos 35 de 

abril d e  1857. -EL-REI com rubrica e çirarda - Antonio Jose' d'Aiizla. 
- (Logar do sêllo grande das armas reaes). 

Carta de  lei, etc. 
(No Dzarzo do Goçerno de 47 de abril, n "'7) 

Portaria de 27 de abril de 1857 

Tendo chegado ao conhecimento de Sua Majestade EL-REI, que, por 
effeito dos regulamentos e instrucções vigentes, sobre o scriiço da contri- 
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buição predial de repartieo, algumas duvidas e embaraços se hão suscitado 
entre os propnetarios ou usuíructuanos dos predios e seus rendeiros, e 
entre aquelles e os directos senhorios, censuistas e pensionistas; por isso 
que, passando-se um s6 couhecimento para a cobrança da cuu~ribuiçdu 
respectiva a cada proprietario ou nsufructuario, fica este iuhibido de 
effeituar essa cobranra por intermedio dos rendeiros de seus differentes 
predios, quando tenha, segundo o uso de algumas terras, feito os arren- 
damentos com a clausda dos rendeiros pagarem a contribuição; e por 
outro lado achd-se privado de um documento compiovativo da importancia 
da mesma conlribui~ào, relativa a cada um dos fbros, censos ou pensões, 
que tenha de satisfazer, para a poder deduzir no acto em que effeitue o 
pagamento d'esses encargos reaes dos predios: o mesmo Augusto Senhor, 
desejando prover de remedio a estes inconvenientes, tornar suave, tanto 
quanto for possivel, a cobrança da contribuição predial, e facilitai-a, como 
muito convém aos legitimas interesses da fazenda publica, Houve por bem 
determinar: i.", que, quando os predios de um propnetario ou usufru- 
ctuario se achem arrendados com a conditão de ser paga por cada um dos 
rendeiros a contribuiçào respectiva aos predios, que elles cultivam ou 
exploram, possa cada um delles effeituar o pagamento d'essa contnbuiçâo, 
passando o recebedor um vale a cada um d'elles, os quaes seráo resgatados 
pelo competente conhecimento, quando todos os rendeiros tenham effeituado 
o pagamento da contribuição; a.0, que os escrivàcs dc Fazenda extraiam 
junctamente com os conhecimentos desta contribuição certificados da parte 
que d'ella pertencer a cada foro, censo ou pensáo, designando o nome do 
senhorio directo e do emphyteuta, o predio sujeito a estes onus, a impor- 
tancia de cada um d'elles, a percentagem, segundo a qual se calcula a 
correspondente verba da contribuiçào, e a importaucia desta: os quaes 
certificados serao entregues aos proprietarios ou usufructuarios dos predios 
a que respeitarem no acto em que estes effectuem o pagamento 2 a  con- 
tribuição, a fim de os poderem entregar as pessoas a quem t&m de satis- 
fazer os encargos dos predios, -ando de taes encargos deduzam a cor- 
respondente quota de contribuiçao: 3.', que os ditos vales e cettt6cados 
sejam de talão para a conreniente fiscalisa~ão deste serviço. O que Sua 
Majestade manda communicar ao delegado do thesouro no districto de .. 
Aveiro, para sua intelligencia, e effeitos necessarios. Paço, em 27 de abril 
de 1897. - Antonzo Jose d'dvzlu. 

Identicas para os mais districtos do continente do reino. 
(No Diarzo do G o v m o  de 8 de maio, n o  107). 

LEI DE 15 DE JULHO DE i857 

Lei de 16 de julho de 1867 

Dom Pedro, por Graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decretaram, 
e nós queremos a lei segiiinte : 

Artigo i." Todas as verbas da contribuição predial de repartiçáo, quer 
os predios sejam possuidos por nacionaes, quer por estrangeiros, @o sa- 
jeitas ao imposto addicional de quinze por cento para a constracção e con- 
servação das estradas, a que se refere o ri." 20 do artigo 20.' do decreto 
com força de lei de 31 de dezembroide i852. 

Art. 2.0 As isenções da contribuição predial são unicamente as estabe- 
lecidas no artigo 9." do referido decreto, com as declarações seguintes: 

Cj 1." Os paços do concelho de que tracta o n."? d'aquelle artigo 
serão isentos da contribuição predial, ainda quando a camara os tiver 
cedido para outro serviço publico ou municipal; mas se o rnunicipio tiver 
sú o domiuio util, a contribuição recahirb sobre o dorniuio directo, quando 
fosse sujeito a algum dos extinctou impostos 'da decima ou do quinto. 

2.O Os passaes ou casas de residencia dos parochos pertencentes iís 
parochias ou $s collegiadas extinctas, e os outros bens cujo rendimento 8 
computado nas congruas, consideram-se comprehendidos entre o numero 
dos predios isentos da contribuiçáo predial, por terem sido temporaria- 
mente isentos da decima 

3." As cercas dos edificios das religosas consideram-se pertenças 
cesses edificios, quando Ihes forem contiguas, se a cultura principal fõr 
de mero recreio, ou se d sua producção fôr apenas suficiente para o con- 
sumo d'aquellas casas religiosas. 

$ 4." Os baldios, os paúes, as charnecas e as terras tiradas ás marks, 
que tiverem sido ou forem reduzidas ií cultura, serão, durante dez annos, 
contados da primeira cultura, comprehendidos na isençâo do $, 9." do artigo 
9 . O  do decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1858. Da mesma 
isençáo gosarho os terrenos que, tendo estado de pouzio ha mais de trinta 
annos, forem de novo reduzidos a cultura. 

Art. 3.' Fica por esta fbrma declarado o disposto no artigo 9.' e 20." 
do citado decreto com força de lei, e revogada toda a legislaç80 em con- 
trario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das-Necessidades, aos 15 de 
julho de 1857. EL-REI, com rubrica e guarda. - Antonto José d'Auila. - 
[Logar do sêllo grande das armas reaes.) 
' carta de lei, etc. 

(NO D ~ a n o  do Governo de 18 de julho, n.O 167). 



Lei de 14 de agosto 1858 

Dom Pedro, por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos suhditos, que as cortes geraes decreta- 
ram, e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." E auctorisado o governo a contractar um emprestimo atk á 
quantia de 1.800:000~000 rCis, devendo 1.000:000~000 reis ser ex- 
dusivamente applicados ás obras das estradas e outras vias de commu- 
iiicaçiío do remo e ilhas, e o resto atk 8 quantia de 800 :000~000  reis d 
construcção do lazareto, limpeza C reconstrucção dos canos, collocaçào 
de syphaeu nas suas sargetas, aterros dos lodos da Boa Vista, demo- 
lições em bairros infectos, desobstrucção do rio de Alcantara, e mais 
obras indispensaveis para melhoramento das condições da salubridade da 
cidade de Ltsboa 

1 . O  Este emprestimo não se podera realisar por meio de operações 
mixtas, rencer8 de juro annual atB 6 '/e por cento, e a sua commissão 
não poderh exceder I/% por cento. 

2." O rendimento do imposto, de que tracta o artigo 3.' desta lei, 
será applicado para pagamento dos juros do referido emprestimo, e p a l -  
quer excedente que baja ser8 destinado para satisfaçào: i.', dos encargos 
do empresiimo de 1ã0:000$000 reis, aiictorisado pela carta de lei de 17 
de seiembro de 1857; e 2.'. dos juros dos titulos que se crearem para 
continuação do caminho de ferro das Vendas Notas a Evora. 

Arl. 2." O governo poderá mandar crear as inscripções ou bonds ne- 
cessarios, para servirem de garantia á operaçáo de que tracta o artigo 
antecedente. 

$ unico A Junta do Credito Publico será annualmente dotada com os 
fundos necessarios para pagar os luros destes titulos. 

Art. 3." Para os effeitos de que tractam os $$ I O e 2." do artigo 1 . O  
desta lei, será elevado a por cento o direito de exportação de um por 
milhar que pagam as mercadonas nacionaes ad aalorenz nas alfandegas do 
reino e ilhas: e serão addicionados no acto do pagamento tres por cento 
aos direitos cobrados nas mesmas alfandegase, excepto na alfandega munici- 
pal de Lisboa; tres por cento ás contribuirões directas abaixo designadas, 
que se cobrarem no concelho de Lisboa; e dois por cento ás mesmas contri- 
buições directas que se cobrarem nos outros concelhos do reino e ilhas. ' 

$$ 1 .O AS coniribuiç6es directas, a que se refere o presente artigo, são 
os seguintes: 

Contribuição predial ; 
Deeima industrial ; 
Decima de juros; 

LEI DE 30 DE JUKHO DE 1860 

Quatro por cento de renda de casas; 
Imposto de criados e ca\algaduras; 
Imposto de maneio de fabricas; 
Decima predial nas ilhas; 
Finta na ilha da Madeira. 
!$ 2.0 Os impostos addicionaes, creados por esta lei, não serio co~itado, 

sobre quaesquer outros impostos addicionaes J$ estabelecidos 
Art. 4." Os impostos estabelecidos no artigo antecedente terão vigor 

atéi serem suhstitaidos 
$ unico. O governo propor&, na proxima sessào legislativa, a conveniente 

S U ~ S ~ X ~ U I Ç ~ O  dos mesmos tmpostos. 
h t .  5 . O  O governo dará conta as còrtes, em cada sessão ordinaria, do 

uso que tiver feito das auctor~sações que lhe são concedida4 por esta Ici. 
Art. 6 . O  Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, eic. Dada no Paço das Necessidades, aos Id de 

agosto de 1838 . -E~-a~r ,  com rubrica e guarda.-Aiuonto José d'dvila. 
-(togar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarzo do Governo de 18 de agosto, n o  193) 

Lei de 30 de junho de 1860 

Dom Pedro, por grata de Deus Rei de Portugal e dos Algartes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as cBrtes geraes deci etaram, 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo i." A contribuição predial contiuuar8 a regular-se pelas dispo- 
sições do decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1852 e mais 
legislaç~o em vigor, salvas as disposir,ões da presente lei, as quaes come- 
çarão a executar-se desde o i " de janeiro de 1862 

Art. %.O A junta denominada «dos repartidores da contribuição predialu 
será composta do administrador do concelbo ou bairro, presidente ; do es- 
crivdo de fazenda, secretario; do delegado ou sub-delegado do procurador 
regio; e de dois cidadãos proprietarios, residentes no concelho, nomeados 
annualmente pela respectiva camala municipal. 

unico. Os delegados das comarcas de Lisboa e Porto serão pelo go- 
verno distribuidos pelas d untas dos repartldores dos seus respectivos bairros 
e concelhos exteriores, que fazem parte das mesmas comarcas, conforme 
as necessidades do serviço. 

Art. 3." A matiiz predial de cada concelho será feita pelo respectivo 
escriváo de fazenda, com reclamação para elle e recurso para a ]unta dos 
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repartidores de que tracta o artigo 2.", nos termos dos n." 1." e 2." e 
$ unico do artigo 14.' de decreto com força de lei de 31 de dezembro 
de 1852, e para o concelho d'estado, nos temos da presente lei. 

Art. 4.' O escrivfio de fazenda e a junta dos repartidores serão auxi- 
liados por certo numero de informadores louvados, nomeados annualmente, 
metade pela mesma junta e a outra metade pela respectiva camara mu- 
nicipal. 

Art. 8." Com as rectificações feitas pelas juntas dos repartidores ficam 
as matrizes concluidas para por ellas se proceder d repartifio da contri- 
buição predial, nos termo da presente lei. 

Art. 6." Os 2 por cento para falhas, estabelecidos pelo artigo 20.O do 
citado decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1889, serão con- 
tados sobre o total da contribuido, comprebendidos os addicionaes que 
houver; e da mesma fórma quando lenha Iogar a annullaçào de qualquer 
collecta serão restituidos aos contribuintes os addicionaes com a quota 
vrincioal. 
. I  

Art. 7.' As juntas dos repartidores de concelho repartirão os seus re- 
spectivos contingentes proporcionalmente ás verbas dos valores collectateis 
das respectivas matrizes. 

$ unico. Os contribuiutes que se julgarem lesados pela reparticão po- 
derao reclamar perante a mesma junta. 

Art. 8." As camaras municipaes dos concelhos de Lisboa e Porto re- 
partirão os contingentes da contribuição predial, que tiverem sido designados 
aos mesmos concelhos, pelos seus respectivos bairros, de modo que a per- 
centagem seja egual em todos elles. 

Art. 9." Da matriz conchida nos termos do artigo 8 O, e bem assim da 
repartição que sobre essa matriz se B ~ e r ,  haverá ainda recurso para o con. 
selho d'estado sem effeito suspensivo, nos casos de preteriçao de formali- 
dades e termos essenciaes do processo ou offensa de lei expressa, e tsm- 
bem nos casos de errada apreciação de facto que possa provar-se com 
documentos que tenham fb em juizo. 

S/ unico. Estes recursos serão remettidos officiosamente pelo presidente 
da junta de repartidores ao conselho d'estado, onde serão considerados 
urgentes e decididos summariamente. 

Arl. 10.9 Fóra dos recursos estabelecidos na presente lei e dos prasos 
que os regulamentos Ihes fixarem, s6 poderão recorrer extraordinariamente 
para o governo, pela repartição das contribuições diiectas: 

i." A fazenda nacional; 
2.' Os collectados sem fundamento algum para o serem pela contri- 

buição de aue se tracta? 

Art. 11." Quando porem se der aos coutribuintes provimento nos re- 
cursos a que se referem os artigos antecedentes, as respectivas certidões 
serão remettidas oficiosamente ao presidente da junta dos repartidores, a 
qual á vista das mesmas certidões passarb aos recorrentes titulas que Ihes 
serão attenchdos a elles ou a outros contribuintes do mesmo concelho a 
quem elles os endossarem no pagamento de quantia igual Bquella em que 
houierem sido lesados por erro da matriz ou da repartição. 

krt .  12.O Ficam revogados os artigos 3.O, 5.O, ii: e 1%" do decreto 
com força de lei de 31 de dezembro de 1882 relatiuo contribui@c, p r e  
dii l .  e bem assim quaesquer outras disposições do mesmo decreto, e em -.-.. 
geral toda a legisl&o qÜe for contraria á presente lei. 

Mandamos, portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades. aos 38 de 
ninho de 1860. - EL-REI, com rubrica e guarda. - José Ma& C w l  

R&'ro. -(Lagar do sbllo grande das armas reaes). 
Carta de-lei, etc. 

(No Dlano de Luboa de 2 de lulho, n.O 147). 

Lei de 30 de julho de 1860 

Dom Pedra, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as cortes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1.O A contribuiçào predial respectiva ao anuo civil de 1861 6 
fixada na importancia de 1.563:522$000 rbis. e ser& repartida pelos 
districtos administratwos do continente do reino, na conformidade do 
mappa juncto que faz parte d'esta lei. 

Art. 2 . O  Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandbmos portanto, ete. Dadá no Paço das Necessidades, aos 30 h 

julho de 1860. - EL-Rei, com rubrica e guarda. -Antonio José d'htla. - (Lagar do s&llo grande das armas reaes). 
Carta de lei, etc. 

(Omittimos o mappa ~unclo a esta let). 
(No  Daario de Lisbm de % de agosto, n" 474) 

.-..- 

3.' ~ q n i l l e s  a quem de direito competir o beneficio da restituiç5o de 
qualquer yuota de collecta. 
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Eei de 30 de julho de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, elc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as cbrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.0 Picam ertinctos. desde o 1.' de janeiro de 4 861. o imposto 
-addic~ohat para a amortisação das notas, estabelecido pelas leis de 13 de 
julho de 1848, &O de abnl de 1850 e 25 de abril de 1857, e o novo 
imposto addicioual estabelecido peta lei de 14 d e  agosto de (858. 

A $ umeo Ercepbam-se d'esta disposição os addicwnaes que recáem 
'hb* os~segsdntes rendimentos. 

1.O Sobre todos os impostos e rend;mentos publicos veocidos até 31 de 
dezembro de 1860, pelos quaes co~itinuaráo a cobrar-se os addicioriaes a 
que estão:sujeitos, 6 preporção que se effeetuar a respectiva cobrança, e 
debaixo da designaçâo de addicionaes, por leis de 2 5  de abril de i857 
e 14 de agosto de 1858 ; 

2." Os direitos que se cobram nas alfaiidegas, emquanto não f&r posta 
em vigor a nola auta ;. F .  ; 3." As rendas dos prdros pertencentes á fazenda, e todos os outros 
rendimentos publicos que se acham contractados e estão sujeitos aor refe- 
ridos adilzcienaes, emquauto durarem os actuaes contractos; 
. , h." ,O 'imposto denominado «real d'aguau, emquanto por lei se não 
prover á sua reforma ou substituiçao. 

2 Art. ?Ln F h  tambem extincto, desde o i." de janeiEo de 1861, o im- 
posto 'de 15 por cento para estradas, estabelecido pela lei de 22 de julho 
de 1850; seodo porém substituido este imposto por outro, que se deno- 
minar8 de «iiaçao», applicado aos eticargos provenientes da construcçao 
e conservação de caroinhos de ferro, estradas e outras obras, e as despezas 
feddentm a facilitar as communicações internas e externas:do paiz. , 

k r k  3.% O mposto de riayão será langado na proporção de 20 por 
cento sobre os segu~utes impostos : 

1 . O  Contribuiçào predial ; 
2 . O  Contribuição iudustrial ; 
3." Contribuição pessoal ; 
4." Contribuição de registro 

unico. O mesmo imposto será de 30 por cento sobre a dccima de 
juros, de 10 por cento sobre os direitos de mereb, e de matriculas e car- 
tas. e de 5 por cento sobre o imposto do pescado. 

Art. 4.6 As coiisignaçbcs que actualmcnte sc pagam pelos diversos em- 
prestimos contractados sobre o imposto dds estradas serão satisfertas pelos 

mesinos cofres e pelo producto do imposto de viação, emquanto não forem 
amortisados os respectivos emprestinios. 

Art. 5 . q i e a  re~ogada a Irgislnyão em contrario. 
Mand8mos portanto, etc Dada no P a ~ o  das Necessidades, em 30 de 

julho de 1860.-E~-R~r, com rubrica e guarda. -Antonto Jose &A~xla. ' 
-(Lagar do s&llo grande das armas reaes.) 

Cartn de lei, etc. 
(No Diario de Luboa de 3 de agosto, n o  lia) 

Lei de 30 de julho de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as curtes geraes decretaram 
e nOs queremos a lei seguinte : 

Artigo I." Ficam ertinctos desde o 1.O de janeiro de 1861 os impostos 
denominados e terças dos concelhosi> e «contribuição dos concelhos para a 
uni, ersiddde)). 

Art. 2." Os predios pertencentes aos munlcipios, cujo rendimento actual- 
mente esta sujeito ao pagamento da terça, ficam sujeitos ao pagamento 
da contribuição predial, nos mesmos termos dos que pertencem a parti- 
culares. 

Art. 3 O Todo o augnieiito de rendimento Iiqriido que da presente lei 
provler aos municipios será excliisrvamente applicado á construcçao de 
estradas municipaes e victnaes 

Art. 4.O Fica rekogada a legislaçao ein contrario. 
BJairdbmos portaiito, etc. Dada no Paço das Necessidades. aos 30 de 

julho de 1860. -BL-REI, com rubrica e &arda. -Antonio Jose d'Auita. 
-(Logar do skllo grande da> armas reaes.) 

Carta de lei, ete. 
(No Dzario de Ltsboa de 4 de agoato, n e 176). 

fnstrucções regulamentares de 7 de agosto de 1860 

( Omztiamos estas mas0 ucções, porque se acham substziuidas pelo regda- 
mento de 25 de agosto de 1884). 
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Lei de 11 de agosto de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos que as côrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.' As camaras municipaes da piovincia de Cabo Verde são dis- 
pensadas do pagamento do imposto denominado terças dos concelhos. 

Art. 2.' A importaucia dos rendimentos que constituiam aquelle im- 
posto será exclusivamente applicada, pelas respectiias camaras municipaes, 
aos melhoramentos materiaes de que carecerem os seus municipios. 

Art. 3." Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos, portanto, etc. Dada no Paco de Cintra, aos li de agosto 

de 1860. - EL-REI, com rubrica e guarda). - Carios Bento da Szlva. - 
(Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Diano de Lzsboa de i 7  de agosto, n.. 186). 

Lei de 11 de setembro de 1861 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos OS nossos subditos, que as côrtes geraes decretaram 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.' Picam extiuctos desde i de janeiro de 1863 em diante na 
ilha da Madeira, e desde 30 de junho do mesmo anuo nas ilhas dos Aço- 
res, os dizirnos, decima predial, quinto, subsidio Iitteiario, finto nas ilhas 
da Madeira e Porto Santo, e quartos de mapuias na ilha de S. Miguel. 

Art. 2.' Desde que terminarem os prasos designados no artigo 1 . O  será 
applicavel ás ilhas adjacentes a legislação que reger ás contribuições indus- 
trial, predia1,e pessoal no continente do reino. 

Art. 3." E auctorisado o governo a substituir o dizimo de producção 
de laranja no districto de Ponta Delgada pelo imposto da vigesima parte 
do valor de cada caixa que se exportar, pago nas respectivas casas fiscaes 
na occasiáo da eáportaçào, e pelo preço do dia, se assim o julgar conve- 
niente. 

Art. 4.0 O governo mandará proceder com anticipaçào á organisação 
das respectivas matrizes, a fim de que nos prasos indicados no artigo I .O 

possa ter execuçào a legislação que reger as contribuiçóes referidas no ar- 
tigo 2.' d'esta lei. 

Art. 5." Fica revogada a legislação em contrario. 

Mandamos, portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, aos i1  de 
setembro de 1861. -EL-REI, com rubrica e guarda.- Antonzo José 
d'Avzla. - (Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(30 Dznrzo de Luboa de 16 de setembro, a* 208). 

Portaria de 28 de janeiro de 1862 

Manda Sua Majestade El-roi, pela dirccção geral da contabilidade, que 
os delegados do thesouro no continente do reino h u e m  na intelligencia, pai a 
os devidos effeitos: i." de que a abertura dos cofres para a cobrança dos 
impostos de lançamento dete ser feita por annuncios com a precedencia 
de oito dias; 2.', de que n'esses annuncios se designem o dia ou dras san- 
ctificados para a recepção das collectas dos contribuintes das freguezias 
mraes; 3.0, de que, se por muita affluencia de contribuintes de m a  d'essas 
freguezias n8o f6r possivel effectuar a cobrança no dia que houver sido 
designado, deverá continuar a mesma cobrança no immediato dia sanctifi- 
cado; h.", de que na cobranca das collectas das freguezias ruraes devem 
ser preferidos os contribuintes que residirem a maior distancia; 5.*, de 
que o praso de trinta dias, ate agora estabelecido pelas iustrucç6es em 
vigor para a cobrança dos impostos de lan(;amento, fica desde lá prorogado 
por mais outros trinta dias; 62, de que aos mesmos delegados cumpre de- 
clarar se consideram sufficiente a dita prorogaçào, ou ainda julgam neces- 
sario maior espaço de tempo; 7 . O ,  de que as cobranças feitas durante a 
proroga acima designada não são sujeitas ao pagamento dos 3 p o ~  cento, 
nem da quota fixa de 40 r&; e S.', de que, se já os annuncios para a 
abertura de quaesyuer cofres se houverem feito, deverào ser modificados por 
outros de conlormidade com as provisões da presente portaria. O que, pela 
direcção geral da contabilidade, se fará constar a quem o seu conhecimento 
deva pertencer. 

Paço, 18 de janeeo de 1862. - Antonio Josd d'Avzla. 
(No Dtano de Lisboa d e  23 d e  janeiro, n." 17). 

Lei de Y de julho de 1862 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Alganes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 
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Artigo i." As matrizes das contriburções predial, industrial e pessoal, 
depois de feitas pelos escritães de fazenda, serão por estes entregues As 
juntas dos repaitidores, as quaes ds fdrão patentes aos contribuintes nos 
prasos legaes, a fim de reclamarem perante as mesmas juntas o que tiíe- 
rem por coiiteniente a bem do4 seus J I I S ~ O S  interesses. 

Art. 9.' Nas resoluçóes que ds juntds dos repartidoies houverem de 
tomar sfbie as reclamayCes de que tratta o artigo antecedente, não tem 
voto deliberatiuo o escrivão de fazenda, que assistir& comtndo As delibera- 
ções da junta para dar as informações que julgar convenientes, ou lhe forem 
exipdas pela mesma junta. 

$$ unico. Para a resoluçào d'estas reclamações fará parte da junta dos 
repartidores um proprietario nomeado pelo governador civil do districto. 

Art. 3 . O  Das decisões das juntas dos repartrdores, tomadas sobre as 
reclama~ôes de que tracta o artigo I.", poder& recorier-se para o conselho 
de districto. 

Art. 4." Com as rectificaçõe3 feitas pela junta dos repartidores em vir- 
tade das decisões das mesmas juntas e dos conselhos de districto, ficam as 
matrizes coneluidas para se proceder por ellas a repartição e lançamento 
das referidas contribuiçaes 

$ unico. Da repartição de que tracta este artigo poderá tambem re- 
cwrer-se para o conselho de districto 

Art. 5.O Das decisaes do conselho de districto, de que tractam os arti- 
gos 3." e h.", haver& recurso para o conselho d'estado sem effeito sus- 
peiisivo. 

Art. 6." Alem dos rerursos estabelecidos pela presente lei, e fóra dos 
prasos fixados pelos respectivos regulamentos, s6 poderão recorrer extraor- 
dinariamente para o governo, pela direcção geral das contribuiçòes drre- 
ctas, na conformidade do decreio de 29 de dezembro de 1849: 

1.' A fazenda nacional; 
2 . O  Os collectados sem fundamento algum para o serem pelas contri- 

buições de que se tracta; 
3 . O  Aquelles a quem de direito competir o beneficio da restituição. 
Art. 7.' Os escriites de fazenda e as juntas dos repartidores contlouam 

a ser coadjuvados pelos inlormadores louvados, na fórma que se acha esta- 
belecida, e buscarão todas as informações que por qualquer meio possam 
obter para conhecerem a ierdade dos factos. 

Art. 8 O Os informadores lou~ados assignarào as declaraçóes que presta- 
rem, as qunes não serào consideradas valid~is sem as suas assignaturas. 

Art 9." Ficam por esta fúrma alteradas as disposigões dos ar t~gos 3 . O ,  
510 e 9 da carta de lei de 3 0  de junho de 1860 sobre a contribuiç~o pre- 
dial; as do artigo 16." e seu $ e do artigo 23.' da carta de lei de 3 0  de 
julho de 1860  sobre contribuiçâo industiial; as do artigo 11.' e seu $ e 

do artigo 18.O da carta de lei de 3 0  de lulho de 1860,  sobre contribuicdo 
pessoal, e revogada toda a legislaçáo em contrario. 

, 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço da Ajuda aos 7 de julho de 
de iS62.  -EL-KEI, com rubrica e guarda. - Joaqutm Thomar Lobo 
d'Avila. - (Logar do s8llo grande das armas f e a ~ s ;  - -' . 

Carta de lei, etc. 
(No Dgarzo de Lisboa de 9 dejulho, n a  151) 

Instrucções regulamentares de 19 de julho de 1862 

(Qmiftzmos estas ~nstrucções, porque se acham subs~ttPla'das pelo r e g u 6 a W l  
de 25 & agosto de 4884). 

Lei de 22 de junho de 1863 

Dom Luiz, por graça de Deus, R& de Por tu~a l  e dos Algarves, etc, 
Fazemos saber a todos os nossos snbditos, que as cortes geraes decretwem, 
e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo i O A contribuipão predial respectita ao a m o  de 1863, aucton- 
sada pelacartadelei de2dejulhode 1862,naimport~nciade 1 .L63:522@00 
réis, será addicionada a-mportancia total de 85:689$000 reis, e distri- 
hi~ida oelos districtos administrativos do continente do reino, na conformi- - - 

d d e  do mappa juncto, qtie faz parte d'esta lei. .. 
Art %O Fica revogada toda a legislação em contrario. ' '- 
illandamos portanto, etc. Dada no ~ d o  de hlafra, aos 22 de junho de 

1863. - EL-KEI, com rubrica e guarda. - Joaquim Thomaz Lobo d'duila. 
- (Logar do dllo grande das armas reaes). 

Carta de lei, eic. 
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lappa da distribaipáo de quantia de 85.6S98000 réis pelos districtos administratiros 
da centinenfe da reino, a qne se refere a lei d'esta data 

Contingenres fixa- 
dos para o armo Addicionamentos Contingentes qne 

D)sm&s admipislrativos 2 \;I,6";;.,rE 
lho de i864 d'esta data cto 

Aveiro . . . . . . . . .  
Beja ............... 
m a .  ........... 
Bragança. .......... 
Castello Braneo.. . . . .  
Coimbi a. ........... 
Evora. ........... 
Faro. .............. 
Guarda.. .......... .:.. 
Lema. . . . . . . . .  ! .. 
Lisboa.. .....,........ ............. Portalegre 
Potte ................ 
Santarem ............. 
Vianua. .............. 
Vina Real. . ' . . . . .  
V&U. ............... 

Pato, em 22 de junho de 1863. -.Joaquim Thomaz Lobo d'duida. 
(No Dtano de Lzsboa de 3 de julho, n u  lu). 

Lei de 23 de junho de 1863 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  É o governo auctorisado a fixar para cada um dos districtos 
administrativos de Angra do Heroismo, Funchal, Rorta e Ponta Delgada, 
os contigentes da contribuição predial para o anno de 1863, os quaes não 
poderão exceder, em cada um dos indicados districtos, a 8 por cento do 
r ~ p e c t i v o  rendimento coflectavel total designado nas competentes matri- 
zes prediaes. 

Art. 2.O Os contingentes fixados, na conformiddde do artigo antece- 
dei~te, serão repartidos no districto do Funchal na sua importancia total, 
e nos districtos de Angra do Heroismo, Horta e Ponta Delgada na rasão 
d e  metade. 

Art. 3." Fica revogada toda a legislap&o em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço de Mafra, aos 23 de junho de 

1863. - EL-REI, com rubrica e guarda. - Joaquim Thomaa Lobo d'Avtla. 
-(Lagar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarao de Lisboa de 4 do julho, n o  145). 

Lei de 13 de julho de 1863 

.................................................... 
Arligo 13." As socicdadcs de credito predial ou agricold serão isentas 

de impostos 1. ..................................................... 
(No Daat'to de Lisboa de P i  de julho, n o  188) 

Decreto de 11 de agosto de 1863 

Nos termos do artigo 24." do decreto com forca de lei de 31 de de- 
zembro de 1852, hei por bem decretar o seguinte : 

Artigo 1 . O  As matrizes pred~aes conlinuarão a servir para a repartição 
da contnbuiç~o predial concernente ao anno de 1864, subsistindo a fixi- 
dade do rendimento collectavel n'ellas inscripto. 

Art. 2 . O  São applicaieis ao seniço da contribuição predial do anno de 
1864 as disposições das instrucções approvadas por decreto de 19 de 
julho de 1862, na parte que respeitar a esta contribuição. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino e da fazenda 
assim o tenham entendido e façam executar, cada um pela parte que lhe 
toca. P a ~ o ,  em 11 de agosto de 1863.-REI.- Anselmo José Braam- 
camp. -.Joaquim Thomaz Lobo d'-44uzla. 

(No Dzano de LzsDoa de 19 de agosto, n o  183) 

1 Vel o Derreto sobre consulta do Conselho d'Estado de 26 de fevereiro de 1868, 
que declarou isenta da cont~ibIIi~ã0 predial uma propnedade de casas e a compa- 
nhia geral 60 cre&kl predial poriupf?Z COIIlPmU pua s6de do seu e~tab%cimniO. 
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Lei de 11 de junho de 1864 

Dom Luiz, por graqa de Deus, Rei de Portugal e dos Algarve?, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as còrles geraes decretaram 
e nós queremos a lei seguinte : 

Arligo 1.' E o golerno auctorisado a fixar para cada um dos districtos 
administrativos de Angra do Heroismo, Funchal, Horta e Ponta Delgada, 
os contingentes da contribuição predial para o anno de 1864, os quaes 
náo poderão exceder em cada um dos mdicados districtos a 8 por cento 
do respectito rendimento collecta\el iotal designado nas competentes ma- 
trizes prediaes. 

$ 1.' A contribuição de que tracta este artigo ser& paga em duas epo- 
chas dentro do mesino anno, fixadas pelo gorerno, depois de ter ouvido 
os goiernadores civis em conbelho de  distrrcto. 

$ 2." O governo fará os regulamentos necessarioe para a execução da 
presente lei. 

Art. 2." Fica retogada toda a Iegislaeáo em contrario. 
blaridâmos portanto, etc. Dada no Papo da Ajuda, aos 11 de junho de  

1864. - EL-REI, com rubrica e guarda. - Joaquim Thomaz Lobo d'dasla. 
- (Logar do sêllo grùiide das arrnas reacs.) 

Carta de lei, etc. 
(No Dznr~o de Llsboa de 31 de lunho. n" 136) 

Decreto de R 8  de julho de 1864 

Nos termos do artigo 24.' do decreto com forya de ler de  31 de de- 
zembro de 1852, hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1." As matrizes prediaes continuarão a servir para a repartição 
da contribuição predial, coricernente ao anno de 1863, subsistindo a fixi- 
dade do rendimento colfectaiel n'ellas insciipto 

Art. 2." São applicaieis ao serviço da contributç:do predial do anno de  
1866 as disposições das instrucqões approradas por decreto de  19 de ju- 
Ihá de 2862, na parte que respertar a esta contribuição 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino e da fazenda 
assim o tenham entendido e fa(:drn executar, cada um pela parte que Ilie 
toca. Paço, em 28 d e  jiiltio de 18135. - REI. - Duque de Loulé- Joa- 
p i m  Thomar Lobo d'Avala. 

(No Daano (de Lzsboa de 5 de agosto, n o I 7 j ) .  

Portaria de 3 de fevereiro de 1865 

Tendo chegado ao conhecimento de Sua Rldgestadc EI-Rei a repreaen- 
tarão do delegado de  thesouro no districto de Ponta Delgada, datada de  
9 de  dezembro proximo preterito, pedindo, pelas razões que allega, qe 
torne extensivo &quelle districto o beneficio consignado no artigo 5." da 
portaria de 15 de janeiro de 1 8 6 2 q u e  estabeleceu o praso de sessenta 
dias para a cobrança dos impostos de lançamento; e conformando-se O 

mesmo sugiisto senhor com o parerer emittido pelas direcções gcraes das 
contribuiçòes directas e da contabilidade, qiie ~ulga  procedentes os funda- 
mentos apresentados pelo indicado funcciondrio, não 56 porqiie se acha 
actualmente eltâbclecido nos diqtrictos das ilhas o mesmo sqstema tribu- 
tario que vigora no continente do reino, mas por similhante concessáo 
conciliar os interesses da fazenda com a maior commodidade dos contri- 
buintes das respeciivas localidades: home por bem ordenar que, pela 
pobredita direccão geral da contabiiidade, se expeçam as ordens necessa- 
rias para que o praso estatuido para a arrecadafio dos citados Impostos 
de lançamento no continente do reino se  faça extensivo a todos os distri- 
ctos das ilhas ad~aceutes, d fim de sc.r prorogado por mais trinta dias, 
além do que se acha marcado pelas instrucfões em vigor; de~endo  toda\ia 
entender-se que as cobranras effecliiadds (liirante a pioroga acima desr- 
gndda não ficam por modo algum sujeitas ao pagamento de 3 por cento, 
e quota fixa de 50 rBis, que pelas indicadas instrucções se acha deter- 
minado. 

P a ~ o ,  em 3 de fetereiro de tS65. -Joaquim Thomaz Lobo d'Aczla. 
-Para a direcção geral da contabilidade do Iliesouro publico. 

' (%a D~arao de Lzsboa de 4 de fevereiro, n.' 28) 

Lei de 29 de maio de 1868 

Dom Luiz, por graça de  Deus, Rei de Portugal e dos Algar\es, etc. 
Faremos sabcr a todos os nossos subditos, qiie as c6rtes geracs decretaram 
e nós queremos a lei seguinte 

Artigo 1." Picam exiinctos no estado da India os seguintes impostos: 
1 .O Os di7imos: 
2 W impos~o dc 2 tangas (Ia4 palineiras 1,ivradas siira 
Art. 2 "  0 s  impostos de 111' t r m t h  a r l~go  antecedente sZo siibstilui- 

dos pela contribtiição predial, cuja importancia sera fixada annualmente 
por lei. 
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$j unico. Se esta fisaçáo náo tiver logar dentro do praso marcado, 
ficara em vigor a que houver sido feita ultimamente. 

Art. 3.0 A contnbuição predial B extensiva aos concelhos do estado da 
India que não pagam nenhuns dos impostos extinctos. 

Art. 4.O A contribuição predral nos concell~os que pagam os impostos 
extinctos será em cada um d'elles, no primeiro anno em qlte começar a 
vigorar esta lei, igual ao termo medio do producto dos ditos impostos nos 
ultimas tres annos. 

$ 1.' Nos concelhos que não pagam os impestos extinctos a contribui- 
çào predial sera no primeiro anuo fixada pela junta da fazenda em uma 
somma que, comparada com o rendimento collectavel, não exceda a 10 
por cento nem seja inferior a 8. 

$ 2.' Estas somrnas, fixadas pela fórma estabelecida n'este artigo, so 
poderão ser alteradas por lei. 

Ait. 8." A contrrbuiçào predial será addicionada com 2 por cento para 
falhas e annullaç6es por sinistros, e 3 por cento para as despezas de arre- 
cadação e para as obras pias. 

Art. 6." O contingente predial que cada um dos concelhos deve pagar 
será repartido proporciorialmente ao rendimento collectavel dos predios 
n'elle situados, com as excepcões estabelecidas n'esta lei. 

Art. 7.' São extensivos ao estado da Indid os seguiiites artigos do de- 
creto com forca de lei de 31 de dezembro de 1852. 

i.'-Artigo 8." seu $ unico. 
2.'-Artigo 9.' e seu íJ unico. 
3.O - Artigo 1 O." 
4.O-Artigo 14 e seu $j unico. 
5.'-Artigo 1 7 . O  
6 . O  - Artigo 18.' 
7."-Artigo 19.O 
Art. 8.' Pertencem á junta da fazenda as attribuic6es que, pelo decreto 

de 31 de dezembro de 1852, pertencem as juntas geraes de distrrcto. 
$ unico As camaras municipaes podem reclamar perante a junta da 

fazenda contra a injustira da repartiyao 
Art. 9." A junta dos repartidores será composta do administrador do 

concelho, presidente, do delegado ou sub-delegado do procurador da corda 
e fazenda, de dois cidadãos proprietarios, residentes no concelho, nomea- 
dos annualmente pela respectna camara municipal, e de um delegado da 
junta da fazenda, nomeado por esta d'entre os empregados da contadoria, 
o qual ser8 o secretarro 

unieo. As divisões fiscaes dais Novas Conquistas são consideradas como 
concelhos para os effeitos J'esta lei, os seus administradores fiscaes Lomo 
administradores do concelho, e as camaras agranas como municipaes. 

Art. 10.' A matriz predial de cada concelho será feita pelo respectivo 
delegado da fazenda, com reclamasão para a junta dos repartidores, a que 
será aggregado ii'esses casos mais um proprietario nomeado pelo gover- 
nador geral em logar do delegado da fazenda, que assistirá ás deliberaçhes 
da junta sem voto deliberatito, e iiuicamente para dar informações. 

$ i.". Das decisões da junta, tomadas sobre estas rcclamaçòes, haverá 
recurso para o conielho de districto. 

$ 2 . O  O delegado da fazenda e a junta dos repartidores serao auxilia- 
dos por certo numero de informadores louíados, nomeados annualmente, 
metade pela mesma junta d'entre os antigos sub-iendeiros dos dizimos, e 
metade pela respectiva carnara. 

~ r t .  11.0 Com as rectificações feitas pelas lmtas  dos repartidores, em 
virtude das suas decisões e das do conselho de districto, ficam as matrizes 
concluidas para por ellas se proceder á repartição da contribuiç%o predial, 
nos termos d'esta lei. 

Art. 12." A junta dos repartidores do concelho far8 a repartiçáo nos 
termos do artigo 6 . O  d'esta lei. 

unico. Os contribu~ntes que se julgarem lesados pela repartição po- 
derão recorrer para o conselho de districto. 

Art. 13 o Ao conselho de districto será aggregado como vogal o pro- 
cuiador da coroa e fazenda para a resolução dos recursos de que tratam 
o 1 ."o ai tigo 10 O, e o $ unico do artigo 12.0 

Art. 14.0 As disposiçães d'esta lei náo são extensisas a Diu, emquanto 
durarem as circumstancias excepcioqaes da referida praça. 

Art. 15.O Os impostos extinctos por esta lei ficarão em vigor at8 esta- 
rem concluidas as matrizes nos termos d'esta lei, e findo o praso da ultima 
arremataçao dos dizirnos. 

$ unico. Se a16 1 de janeiro de 1867, em que finda o praso da ultima 
arrernatação dos dinmos, náo podérein estar concluidas as matrizes, o 
governo mandará arrematar os dizlrnos por mais um ou dois rnnos. 

Art. 16." Fica o governo auctorisado pala decretar as prokideneias que 
julgar necessarias para remoier quaesquer ohstacufos que se opponliam á 
execução d'esta lei. 

Art. 17.O Fica revogada a legislação em contrario. 
Manddmos portaiito, etc Dada no Paço da Ajuda, aos 29 de maio de 

1866.-EL-REI, com rubrica e guarda.- P'tsconde da Praia Grande. 
- (Logar do s&llo grande das armas reaes.) 

Carta de tei, etc. 
(No Dtarro de Lzsboa de 9 de junho, n.' 128). 
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Decreto de 7 de abril de 1869 

Dctendo proceder-çe no continente do rcino e na. ilhas adjacentes á 
organisaçjo de novas matiizes pala sertirem d repartitbo da coiitribuição 
predial no triennio de 1870 a 1872, e coriiindo estabeleeèr varias dispo- 
sições tendentes n5o s6 á melhor descripçáo do rendimento collectavel dos 
predios, mas tambem a etitar a repetiçdo de occorreulias que por vezes 
se têin dado, com prejuizo do reguldr aridameirto do serviço e dos proprios 
coritrtbuintes ; attendendo que algumas juntas dos repartidores, menos 
compenetradas dos seus deteres, têm le\antado difficuldades na conclusão 
dos trabalhos que servem de base á iiidicada repartição d'esie imposto, 
difficuldades que 12 preciso sanar poi nâo terem sido preienidas lia legis- 
lação ate hoje vigente: hei por bein, na conhrmidade do artigo 24." do 
decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1852, decretar o seguinte: 

Artigo 1 O rendimento collectaiel dos predios urbanos será a sua 
renda annual no anno de 1869. 

Art. 2 . O  O rendimento collectavel dos predios ser& intaiiavel no triennio 
de 1870 a 1872, saha a ciicumstancia desigiiada no artigo 172.0 das 
instrucções approvadas por decreto de 7 de agosto de 1860 e no artigo 6." 
do presente decreto. 

Art. 3 . O  A reforma das matrizes por inexactas so terá logar nos casos 
previstos no artigo 13.' do decreto com loiça de lei de 31 de dezembro 
de 1852, e a despeza resultante dessa reforma será addicionada ao con- 
tingente do respectno concelho para exrcucão do $ unico do me,mo artigo 

Art 4.' A reduc,çao a dinlieiro do reodimento bruto em generos sei6 
feita peio termo medio dos precos coirentes dos geiieros nos annos decor- 
ridos desde 1866 a 1868. 

Art. 5." Quando aconteça qiie os preços medios constantes das tarifas 
das camaras monicipaes selam inferiores ao ~erdadeiro termo medio dos 
preços correntes n'aquelles annos, que serlirem de base ao calculo, e as 
mesmas camaras se recusem a fazer a delida rectificaçao, que deverá ser 
solicitada pelo respectito empregado fiscal, serdo taes preços substi~uidos 
pelas medias do5 preços nos mercados reguladores a que pertencerem os 
respectitos concelhos, segundo os elementos existentes na repartiçdo do 
goierno civil do districto, que os ministrará ao delegado do thesouro, 
quando este o solicitar. 

Art. 6.' Quando um predio for em p ~ r i e  destruido, será o rendimento 
collectavel correspondente a essa parte deduzido do rendimento collecta~el 
total do predio. 

Art. 7." Para a mellior descripçào dos predios e seus rendimentos nas 
matrizes, os escrivães de fazenda recorrerão: 
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1 .O Aos rendimeiitos descriptos nos registos das ron~ervutorias que os 
respertilos conser~adores facultarão: 

2.' Aos livros de receita evenlual e inventarios jiidiciaes; 
3 . O  As escriptiiras de contractos sobre a propriedade rustica oii nrhana 

que constarem dos Iirros das notas dos tabelliùes, devendo estes franquedl-os 
sempre para este fim nos seus cartorros: 

4." Aos processos das expropriaqòes; 
8.0 As declardyões que os proprleldrios toiuntaiiamentc quizerem prestar, 

tanto a respeito dos seus predios como dos alheios; 
6 . O  A todos e quaesqner esclarecimentos que possam coudiizir ao aper- 

feiçoamento das matrizes, tanto em relação ao rendimento collectavel dos 
predios. como 6 igualdade proporcional que conrem estabelecer n'essc 
rendimento. 

unico. Os laudos dos informadores louvados serão tomados como in- 
f o r m a ~ % ~ ,  e não impedirão que os empregados fiscaes a quem 6 commet- 
tido o serviço da organisaçâo das matrizes se aproveitern de outros ele- 
mentos que possam colher para o aperfeiçoamento das mesmas matrizes. 

Art. 8." Os abatimentos para gastos da cultura ou exploração dos 
predios rusticos ndo poderão ser fixados em mais de 40 por cento na pri- 
meira classe, 50 por cento na segunda classe e 60 por cento na terceira 
classe, como se acha expresso na tabella de que tracta o modelo n." 5 ,  
jundods citadas instrucções approuadas por decreto de 7 de agosto de 1860. 

Art. 9 .O  O servito das juntas dos repartidores 6 annual e consideram-se 
por isso &ssolvrdas no dia 31 de dezembro do anno para que tiverem sido 
nomeadas, passando para as novas juntas todos os trabalhos no estado em 
que se acliarem, a 6 m  de serem concluidos, qiiando ainda nào o estejam. 

As novas juntas dos repartidores instaliar-se-hao no dia 2 de janeiro do 
anno para que foiein nomeadas 

Art. 10.' Por erro ou duplicdy50 de collectas da contribuiçào predial, 
ou pela cessaçao de rendas dos predios iirbanos, em que a mesma contri- 
buição tenha recaido, podercio os collectados reclamar perante a junta dos 
repartidores no plaso de tres mezes, contados do primeiro dia da abertura 
do cofre para a cobrança das mesmas collectas, com recursos para o conselho 
de districto e consel.ho de estado. Fora d'este praso nào poderão, por estes 
motivos, ser admittidas taes reclamações 

$ unico. Não se comprehendem n'esta disposiçao as reclamações para 
annullação por sinistros das verbas da referida contribuição, que se acham 
reguladas pelo capitulo 11." das mencionadas instruc~ões, as quaes recla- 
maçijes 06 serão admittidas quando forem apresentadas nos prasos marca- 
dos no mesmo capitulo 

Art. 11 ." Se alguma junta dos repat tidores por qualquer modo extorrar 
o regular andamento do seríiço, serk por isso advertida e chamada ao 
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restricto desempenho dos seus deveres, e, quando insista, poder8 ser dis- 
solvida por decreto, devolvendo-se as suas attribuições para uma commissjo 
que sera nomeada pelo governo, sob proposta do delegado do thesouro. 

Art. 12." Ficam revogadas todas as disposições sobre o serviço da 
contribuição predial, na parte que se oppozerem ao presente decreto. 

Art. 13." O governo dará conta As cbrtes das disposições contidas no 
artigo 11." deste decreto. 

Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartiçòes assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 7 de abril de 1869.-REI. 
- Harquez de Sá da Bandeira - Antonio, Bispo de Vizeu -Antonio 
Pequfto Seixas de Andrade - Conde de Samodães - José Maria Latino 
Coelho-Sebasliào Lopes de Calhetros e Menezes. 

(No Dzano do Governo de (2 de abril, no  80) 

Lei de 30 de juiho de 1869 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo t .' k o governo auctorisado a dividir em prestações o pagamento 
das contribuiçóes de repartição e lançamento, em todos os districtos ad- 
ministrativos do continente e ilhas adjacentes, ou em parte d'elles, se assim 
o exigir a commodidade dos contributntes e o interesse da fazenda publica. 

Art. 2.8 Nos districtos em que se verificar o uso d'esta aiictorisaçáo as 
prestaçaes serão meusaes ou por bimestres, ficando o pagamento faculta- 
tivo n'esses prasos, e 96 obrigatorio no fim do anno. Exceptuam-se, quanto 
a prasos obrigatorios, as cidades de Lisboa e Porto, nas quaes as contri- 
buições eontirwarão a ser exigiveis no fim dos semestres. 

$ unico. Ao contribuinte que, depois do vencimento da primeira presta- 
ção, satisfazer todas ou alguma das restatites, seri abonado por cento 
ao mez, em relação ás presta~ões que pagar por adiantamento. 

Art. 3.' O governo dar8 conta 8s cdrtes do uso que fizer d'esta aucto- 
risação. 

Art. 5.' Pica revogada a legislaçbo em contrario. 
.\l;indamos portanto, etc. Papo, em 30 de julho de 1869. -Et-Rer, 

com rubrica e guarda. - Conde de Samodàes. - (Logar do sêllo grande 
das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzaano do G o v m  de 9 de agosto, n.@ 177). 

Lei de 24 de agosto de 1869 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cdrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." A contribuição predial no continente do reino B extraordioa- 
rtamente augmentada no anno de 1869 com 20 por cento da importancia 
da contribuição predial ordinaria do mesino anno. 

5 1.' Nas ilhas adjacentes o imposto predial de que tracta este artigo 
ser8 augmentado com 10 por cenlo. 

$ 2 . O  Sobre as verbas desta contribuiçáo extraordinana não rec8e O 

imposto de 40 p o ~  cento para viação. 
Art. 2 . O  Esta contribuição exiraordinaria 6 repartida por districtos, 

concelhos ou bairros, parochias e contribuintes, na proporção dos respe- 
ctivos contingentes ordinarios. 

Art 3." Na repartiçào da contribui@o predial ordinaria e eàtraordinaria 
do anno de 1869 não entram os predios novamente edificados ou arrotea- 
dos. aue tenham sido inseriptos na matriz desde a repartição relativa ao 
annk he 1868. 

ti unico. A estes predios 8 lariçada -extraordinariamente, no anno de 
1869, uma c~otribu;~&o especial, que se avaliará para cada um d'elles, 
applicando ao seu rendimento eollectavel a percentagem que servir no 
anno de, 1869 na parochia onde for situado para a repartição da contri- 
bui@o predial com seus addicionaes, incluindo o estabelecido nos artigos 
1.0-e 2> d'esta lei. 

Art. 4.O É o goverrio extraordinariamente auctorisado a  roced der, pelos 
meios que julgar convenientes, a uma relisão das matrizes da contribui~ão 
predial para o anno de 1869, com o fim de fazer inscreier n'estas os 
predios at8 hoje omissos ou sonegados. 

Art. FJ.O Aos predios ate ho~e  omissos em parte ou no todo, e aos so- 
negados, é lançada extraordinariamente, no anno de 1869, uma contri- 
buição especial, que será calculada segundo as regras do artigo 3.' 

Art. 6 . O  O governo fará o Agularnento necessario para a execução da 
presente lei. 

Art. 7." Fica revogada a legislação em contrario 
Mandamos portanto, etc. Paço, em 21. de agosto de 1869 -EL-BBI. 

com rubrica e guarda. - Anselmo Josl Braamcamp. - (Logar do s&llo 
grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Mo Duno do Oovmo de 28 de agosto, n.O 199 
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d'esta lei será fixada pela junta da fazenda em somma que, comparada com 
o rendimento iollectavel, não seja siiperior a I 0  por cento, nem inferior 
a 8 por cento. A somrna assim Gsada só podera ser alterada por lei. 

Art. 5.' A contribuição predial será augmentada com I0 por cento para 
falbas e annulldções, c com 3 por cento para despezas de arrecadação. 

Art. 6." O contingente da contribuição predial em cada um dos con- 
celhos será repartido proporcionalmente ao rendimento collectavel, das pro- 
priedades n'elle situadas, com as excepcões estahelecidas n'esta lei. 

Art. 7.' Pala a fixdçao do rendimento collectauel não se fará abati- 
menlo dos encargos com que a propriedade estiver onerada. 

$ unico. O proprietarlo tem direito, salvo alguma convenção particular, 
a deduzir do foro, da pensão, ou de outro qualquer encargo similhante, a 
importancia da contribuição correspondente a cada um d'elles. 

Art. 8.' São rsentos da contribuiçao predial: 
I." Os templos publicos; 
2.O Os cemiterios; 
3.' Os predios do estado; 
$ unico. São como taes considerados os edificios publicos e as proprie- 

dades incorporadas nos proprios nacionaes. 
4 . w ~  paços do concelho, quando forem propriedade municipal; 
6 . O  Os edi6cios onde estiverem estabelecidas as rnisericordias e os hos- 

pitaes, sendo ~ropriedades d'estes estabelecimentos; 
6 . W s  editicios dos conventos das religiosas; 
7." Os terrenos baldios do logradouro commum dos moradores do con- 

celho e os do logradouro commum dos moradores da parochia; 
8." Os predios que por effeito de leis anteriores estavam isentos de de- 

cima por um determinado numero de annos, emquanto esse periodo não 
se completar ; 

9." Os paiies que se tenham aberto, ou se abrirem, e os terrenos que 
, se tenham tirado, ou tiraiem ás mares depois da publicação d o  presente 

decreto, por espaço de dez annos, contados do primeiro em que foram cul- 
tivados. 

Art. 9." Proceder-se-ba a um arrolamento geral das propriedades em 
cada concelho, que se denominará matrzz predzal. 

Art. 10." Os contribuintes t&em o direito de reclamar: 
1.0 Contra erro na designação dos predios, do seu rendimento e dos 

seus possuidores ; 
%.O Contra a inexacta fixação do rendimento collectavel; 
3.' Contra erro na repart~çào. 
$ unico. Qualquer contribuinte póde reclamar contra a inexactidão da 

,matriz predial a respeito do predio ou predios de um terceiro, quando de 
iimlhante inexactidão resulte prejuizo aos outros proprietarios do concelho. 

Art. 11." A propriedade 6 a hypotheca especial da contribuiçào que 
sobre ella recáe. 

Art. 12." A contribuição predial sera paga nas epochas que forem mais 
commodas para os contribuintes, na conformidade dos regulamentos. 

Art. 13.O Não póde haver encontro algum no pagamento da contribui- 
ção predial. 

Art. 14.0 Pertencem á junta da fazenda as attribuições que pelo decreto 
de 31 dezembro de 1852 pertencem 6s juntas geraes de distr~cto. 

Art. 15.' A junta de repartidores será composta do administrador do 
concelho, presidente, do delegado ou subdelegado do procurador da coroa 
e fazenda, de dois cidadãos proprietarios residentes no concelho, nomeados 
annualmente pela respectiva camara municipal, e de um delegado da jiinta 
da fazenda nomeado por esta. 

$ unico. Os delegados da junta da fazenda, quando não forem empre- 
gados publicos, receberão uma gratificação durante a organisação das ma- 
trizes, ue lhes será arbitrada pela   unta da fazenda, conforme a impor- 
tancia &s respectivos concelhos. 

Art. 16." A matriz predial de cada concelbo serh feita pelo respectibo 
delegado de fazenda, com reclamação para a junta dos repartidores, a quem 
será aggregado, n'este caso, mais um proprietario em logar do delegada 
de fazenda, que assistirá as deliberações da junta, sem voto deliberati\o, 
e unicamente para dar informações. 

$ 1 .O  Das decisões da junta tomadas sobre estas reclamações ha re- 
curso para o conselho de districto. 

$j 2." O delegado de fazenda e a junta dos repartidores serão auxiliados 
por certo numero de informadores louvados, nomeados annualmente, me- 
tade pela mesma junta, e metade pela respectiva camara. 

Art. 17.O Com as rectificações feitas pela junta dos repartidores, em 
vista das suas decisões e das do conselho de districto, ficam as matrizes 
concluidas para se  proceder á repartição da coiitribiii~.ao predial, nos ter- 
mos d'esta lei. 

Art. 18." A junta dos repartidores do concelho fará a repartiçao, nos 
termos do artigo 8.' d'esta lei. 

unico. Os contr~buintes que se considerarem lesados pela repartição, 
podem recorrer para o conselho de districto. 

Art. 19." Ao conselho de districto será aggregado, como vogal, O de- 
legado do procurador da cor6a e fazenda na capital da provincla, para as 
resoluções de que tracta o $ i." do artigo I@.", e $ unico do artigo 18." 

Art. 20.0 Os impostos ertinctos por esta lei ficam em vigor at6 esta- 
rem concluidas as matrizes, e findos os prasos das ultimas arrematações. 

$ unico. Se, quando terminaiem os prasos das ultimas arremataçóes, 
não estiverem concluidas as matrizes e mais trabalhos para se proceder á 
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repartição da contribuição predial, podera O goterno mandar proceder a 
novas arremataçaes por um ou dois annos, como julgar mais acertado. 

Art. 21." O governador da provincia, em conselho, 6 anctorisado a fazer 
os regulamentos necessarios para a completa execução d'esta lei. 

Art. 22.' Fica revogada a legislaçilo em conlrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar 

assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 12 de outubro de 1869. 
-REI. - LUZZ Augusto Rebello da Scka. 

(No Dzarzo do Goverao de i8 de outubro, n: 937) 

Decreto de 25 de novembro de 1869 

(No Dtario do Gocwnn de '27 de nuvemhro, n.'. 471) 

(Omtttimos este decreto, que proroga o prmo estabelendo no artego 4." do 
regulamenlo de 9 de setembro d'este anno). 

Decreto de 25 de novembro de 1869 

Havendo determinado, por decreto de 7 de abril ultimo, que a duracão 
das actuaes diatrizes prediaes terminasse no fim do corrente anno; 

Considerando pnr6m que o citado decreto cont6m importantes providen- 
cias tendentes ao aperfeiçoamento das noFas matrizes; 

Considerando que, para se obterem os bons resultados qu* essas pro- 
videncias e quaesquer outras que ainda tenham de promulgar-se podem 
produzir, 6 indispensavel proceder a detidos exames que niio 6 possi~el 
ultimar no curto praso que decorre at8 ti epocha em que as novas matri- 
zes t8m de servir para a repartição da cmtribuiçào predial do anno de 
1870 ; 

Considerando que no aperfeiçoamento das referidas matrizes interessa a 
fazenda publica, e muito principalmente os contribuintes, pela mais justa 
distribuição do imposto predial ; 

Attendendo que a prorogação por mais um anno das matrizes hoje em 
vigor proporciona o tempo sqc ien te  para que do serviço ordenadon'aquelle 
decreto se tire o proveito que deve resultar d'este importante trabalho: 

Hei por bem, na conformidade do artigo 24." do decreto com força de 
lei de 31 de dezembro de 1852, decretar o seguinte: 

Artigo i." As actuaes matrizes prediacs dos districtos do continente do 

relno e das iI1ras adjacentes continuarão a servir para a reparli~ào da can- 
tribui~áo ~redial  respectiva ao anuo de 1870, 

A1-t. 2 . q à o  applicaveis ao serviço da contribuiçào predial do aniio dc 
1870 as disposiçòes contidas nas instrucçòes a~provadas por decreto de i9 
de julho de 186'2, na parte que iespeitar a esta contribuiçáo. 

Art. 3." As matnzes prediaes mandadas fazer pelo decreto de 7 de abnl 
de L869 servirão para o triennio do 1871 a 1873, devendo o rendrmento 
collectavel dos predios urbanos ser n'ellas inscripto, segundo a renda annual 
que os mesmos piedios tiverem no anno de 1870. 

Art. 4 . O  O que fica determinado nos artigos antecedentes n&n obsta a 
que desde j& se comece a dar execuçáo ao disposto no decreto de 7 de 
abril com as alteraçòes estabelecidas no artigo 3.O do presente decreto. 

0 ministro e secretario d'estado dos negocios do reino e o da fazerida 
assim o tenham entendido e façam executar, cada um pela parte que lhe 
toca. Paço, em 26 de noiembro de 1869. -REI. - Di~que de Lpulé- 
Aiuelmo José Braamcamp. 

(No Deano do Goverm de 29 de novembro, no 27%). 

Decreto de 30 de dezembro de 1869 

Sendo necessario proceder ao arrolamento geral dos predios, base da 
matriz da contribniçào predial, determinado pelo artigo 10.' do decreto 
de 31 de dezembro de 1852, e aos arrolamentos de pessoas para as ,ma- 
trizes das eontr~buições industrial e pessoal, estabelecidos pelo artigo 10.' 
da carta de lei de 30 de junho de 1860, e pelo artigo 15.' dacarta de lei 
d e  30 de julho do mesmo anno; 

Considerando que 6 de urgente necessidade dar a este serviço a indis- 
pensaiel direcçao e unidade, para que d'elle se possa colher a descrip~ào 
maiu exacta da nqueza collectaiel do paiz; 

Considerando que para este fim muito convem alterar o que para a for- 
mação dos ditos arrolamentos é disposto pelas instrucç6cs regniameniares 
de 7 de aeosto de 1860, 2 5  de setembro do mesmo ama,  e 7 de plho 
de i 863;" 

Considerando que dos trabalhos encetados no dislricto de Abeiro se 
conhece qne os methodos n'etle seguidos, alem de serem de faod e x ~ n ç S o ,  
fornecem os elementos necessal ios para melhorar e aperfeiçoar a organi- 
sação das matrizes; 

Aitendcndo finalmente ao que me f o ~  ie~resentado, em sua consulta de 
30 de noiembro ultimo. pela commissão da reforma das matrizes creada 
por portaria de 21 de setembro do mesmo amo: bei p o ~  bem, usando da 
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a i ~ t o r i s a ~ 8 0  concedida pelo art. 4..' da carta de lei de 24 de agosto do 
dito anno, determinar o seguinte: 

Artigo 1 . O  Proceder-se-ha, em cada freguezia dos concelhos do conti- 
nente e ilhas adjacentes, a um arrolamento geral de todos os predios situa- 
dos na mesma freguezia. N'este arrolamento serão inscriptos os predios, 
designando-se : 

I. Numero de ordem topographica ; 
11. Localidade ; 
111. Nomes e moradas dos proprietarios ou usufructuarios; 
IV. Designaçao dos predios, com seus nomes proprios, se os tileiem ; 
V. Confrontações ; 
VI. Semeadura ; 
VU. Rendimento bruto medio dos predios rusticos - em generos e em 

dinheiro ; 
VIII. Classe de terreno por cada especie de cultura; 
1X. Rendas dos predios urbanos -parcial e iotal; 
X. Rendas pela cultura ou exploraçâo dos predios rusticos; 
XI. Nomes e moradas dos cultivadores ou exploradores ; 
XII. Quaesquer outros esclarecimentos obtidos na occasiáo da visita aos 

predios, mencionando sempre as pertenças dos predios urbanos, taes como 
jardins, eidos e quintaes, e quando seja possiiel a superficie dos terrenos 
em metros quadrados. 

Art. 2.' O arrolamento dos predios de todas as fieguezias de cada co- 
marca será feito por uma commissão composta de um louvado avaliador 
de predios rusticos, um louvado avaliador de predios urbanos e um agri- 
mensor, ao qual ser& especialmente incumbida a inscnpçáo dos predios 
nos cadernos (modelo A) e mappas (modelo B) do arrolamento. 

$j 1.O Os louvados e o agrimensor serão nomeados pelo delegado do 
thesoum de cada districto com approvação do inspector geral, na coufor- 
midade do artigo 6.', devendo as nomoaç6es recair em pcssoas que tenham 
as necessarias habilitações e qualidades, e que não sejam residentes nem 
possuam propriedades na comarca de cujo arrolamento houverem de ser 
incumbidas. 

$ 2.' O governo mandará distribuir pelas eommiss6es os cadernos de 
rnscripção jmodelo A) e os mappas (modelo B). 

Art. 3.' A commissSo de que trata o artigo antecedente ser& auxilrada 
por tnformadores especiaes, residentes na freguezia e nomeados preiia e 
exclusivamente para este fim pelo escrivão de fazenda competente, e rece- 
berá tambem dos contribuintes todas as declarações e informaçoes, ier- 
baes ou escripbs, annunciaodo com a devida antecedencta os dias desti- 
nados para o seu trabalho, a fim de que os proprietarios e mais intcres- 
sados possam apresentar-se nas localidades e assrstir ao exame dos predios. 

$ unico. O regedor da froguezia ser& considerado para todos os effeitos 
como informador e poderá delegar este serviço em pessoa idouea de sua 
confiança. 

Art. 6 . O  Concluido o arrolamento dos predios de cada freguezia e ter- 
minado o proso de cinco dias, durante os quaes o mappa (modelo B) estará 
patente, para que os contrihiiintes possain reclamar e ser altendidos pela 
commissão em suas reclamaqões, o escrivão de fazeiida respectivo proce- 
der& immediatamente i formado da matriz predial (modelo C) da mesma 
freeuezia. devendo a refenda matriz conter : -0 ' 

I. Numero de ordem topographica ; 
11. Localidades; 
111. Nomes e moradas do5 proprietarios ou usufrucluarios ; 
IV. Designação dos predios com os seus nomes proprios se os Liverem ; 

VI. Semeadura ; 
VII. Rendimento bruto, medio dos predios rusticos, em geoeros e di- 

nheiro ; 
VIII. Classe de terreno para cada especie de cultura; 
IX. Rendimento collectavel parcial e total ; 
X. Rendas pela cultura ou exploraçâo dos predios rusticos ; 
XI. Nomes e moradas dos culti~adores ou exploradores, 
XII. F6ros e outros encargos prediaes ; 
XIII. Mediqão em metros quadrados ; 
XIV. Valor venal ; 
XV. Capital a que forem hppothecados ; 
XVI. Referencias ao registo predial ; 
XVII. Indicações tiradas dos livros das notas, dos autos de tnientarios, 

dos liuios de receita eventual ; 
XVIII. Contribuição predial e addicionaes ; 
XIX. Obseriay6es. 
$ 1 . O  Para facilitar a descripção do5 predios e a informaçào relativa 

aos seus valores, encargos e mais circumstancias, os conservadores deverão 
enviar mensalmente, a contar do mez de janeiro pronimo, aos escnvãies 
de fazenda dos respectivos coucelbos, um mappa organisado na coiiformi- 
dade do modelo D. 

$ 2." Por tarefas extraordruarias se fark, com a maior brevidade pos- 
sibel, a collecçâo dos mappas em relação aos mezes anteriores, adoptan- 
do-se o mesmo modelo. 

$ 3 . O  publicar-se-ha, sempre que seja possi~el, um extracto, segundo 
,, modelo E. da matriz de cada freguezia, o qual ficara patente aos con- - -~~ 

tribuintes no local que for mais adequado. 
Art. 5.' O arrolamento geral de todas as pessoas, que por lei estiverem 
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sujertas 8s contnbuiq6es tndustnal e pesqoal, ser& feito em cada éoiicellio 
pelo encarregado da inscripção predial, nomeado pelo delta ~wado do the- 
souro, na conformidado do ,$ 1." do artigo 2." 

Art. 6 . O  A superintendencia dos drrolamentos predial e pessoal com- 
pet i~&, nos dstrictos do continente do reiiio e ilhas, a um inspector geidl 
e tres inspectores districtaes, para este fim nomeados pelo go\erno. 

$ unico. Este seiviço 6 temporaiio e extraordinario. 
Art. 7.' O serviço ser& dirigido em cada um dos districtos pelo dele- 

gado do thesouro, e em cada concelho pelo respectivo escrivão de fazenda, 
na conformidade do artigo 3." da carta de lei de 30 de junho de 1860, 
$ 1.' do artigo i5." da de 30 de jufho do mesmo anno, sobre contribui- 
ção industrial, e $ 1 . O  do artrgo 10." da carta de lei da mesma data sobre 
contribuição pessoal 

Art. 8.' As auctoridades civis e militares darão todas as informações e 
o necessario auxilio 6s comniisssòes arroladoras e aos funccionarios encar- 
regados da direcção e inspecção dos serviços do arrolamento geral. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino, ~ustiça, fa- 
zenda, obras publicas e guerra assim o tenham entendido e faiam execu- 
tar cada um pela parte que lhe toca. Paço, em 30 de dezembro de 1869. 
-REI. - Dupe de Lodé - José Luciano de L'mtro - Anselmo José 
Braamcamp - Joaquim Thomaz Lobo d'beila. 

(0mtltimos os modelos jnnclos a este decreto). 
(Xo Drarzo do Gouwno de 'i de Janeim de 1870, n o 4.) 

Decreto de 28 de abril de 1870 

Sendo urgente dar desde 36 aos trabalhos dos arrolamentos predial e 
pessoal o maior desenvolvimento possivel em todos os concelhos do reino, 
para evitar desigualdades e flagrantes injustiças, contra as quaes os povos 
erguem de ha muito o mais fundado clamor; convindo aproveitar os resul- 
tados da experiencia e attender ás represeiilações que têm sido d i~~gidas  
aos poderes publicas, e bem assim as indicações convenieates para o me- 
lhoramento e mais breve execução dos referidos trabalhos : hei por bem, 
ampliando as disposições do decreto de 30 de dezeorbro de 1869, decretar 
o seguinte: 

Artigo t.' Ha7erá em cada còncelho do continente e das ilhas adjacentes 
uma ou mais commissões de arrolamento, compostas de dois louvados e 
um arrolador, ao qual ser& especialmente incumbida a inscripção dos prcdios 
v05 ca-s (modelo A) e mappas (modelo R )  do arrolamento. 

Arte 2 . O  São preferidos para arroldores os indiiiduos que se mostrarem 

aptos para o sertifo da agrimensura, quando tenham as qualidades e ha- 
bilita~ões necessarias para o bom desempenho dos trabalhos da inscripqão. 

$ uriico Na falta d'estes poder& o serviço ser desempenhado pelos 
respectivos escrivães de fazenda ou seus supplentes. 

Art. 3 o Os louvados poderão ser do concelho em que se fizer o arrola- 
mcnto, mas não exercerão funcçòes nas freguezias da sua residencia oii 
onde tiverem propnedades 

$, 1 . O  Para louvadosserào escolhidos individuos practicos na louvação de 
predios ruskcos e urbanos. 

$ 2 " A fim de facilitar a execu~ão d'este artigo e de evitar interru- 
pções de serviço, haver& o pessoal supplente neeessario. 

Art. 4 . O  Para execuqão do artigo 3.' do decreto de 30 de dezembro 
ultimo, e com o intuito de facilitar as declarações e informações a que o 
mencionado artigo se refere, serão nas regedorias fornecidos os modelos 
competentes aos contribuintes que os pedirem durante o praso destinado 
para o arrolamento. 

Art. ti." A medição dos predios não é obrigatoria, mas, quando reque- 
rida pelos proprietarios, serti feita por conta do estado por um agrimensor 
para esse fim expressamente nomeado pelo delegado do tbesouro do re- 
Spectivo districto. 

Art. 6 . O  Concluido o arrolamento de cada freguezia estar& patente 
durante quinze dias o mappa (modelo B), para que os contribuintes possam 
reclamar, por escripto ou verbalmente perante a commissào ou por via do 
regedor da respecti~a freguezia, contra qualquer errada descrip@o ou 
iniusta avaliação de seus bens, apresentando os documentos necessarios para 
findamento de suas reclama~ões. 

$, 1," O arrolador ou regedor da Ireguezia, quando a reclamaçâo for 
feita perante este, tomará nota das reclamaçbes íerbaes, e tanto d'estas 
como das que forem feitas por escripto entregar8 recibo ao reclamante. 

$ 2 o Se, em consequencia da reclamaçào, & commiss8o arroladora 
pareccr necessaria uma noia avaliação, a ella proceder8 com andiencia do 
interessado. 
5 3." Quando, em virtude da nova ai.aliação ou independentemente d'esta, 

a reclarnaçiio for attendida, a commissão fará a competente rectificação no 
artigo respectivo do arrolamento. 

$ 4.0 No caso de indeferimento serio as reclamaçoes escriptas, a noticia 
official das ~erbaes,  e os respecti~os documeritos acompanhados com a in- 
formagão da commrssão a respeito de cada uma, remettidos com o mappa B 
ao escrivjo de fazenda. 

$ 5 0 O escrivão de fazenda, recorrendo a estes elementos e aos men- 
cionados no artigo 7 . O  e $ UIIICO do decreto de 7 de abril de 1869, pro- 
cederh immediatamente á formação das matrizes, 
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Art. 7.' As commissòes darão principio ao arrolameoto pessoal, quando 
receberem o modelo respectivo, que será enviado opportunamente pelo 
inspector geral aos delegados do thesouro nos diversos districtos. 

Art. 8 Ficam em vigor para lodos os effeitos os artigos do decreto de 
30 de dezembro ultimo, que nào são alterados pelo presente decreto 

O ministro e secretario d'estado dos negocias da Fazenda assim o tenlia 
entendido e faça executar. Paço, em 2 8  de abril de 1870.-REI.-Awelmo 
Jose' Braamcamp. 

(No D t a ~ l o  do Gouerno de 119 de abnl, n o  94.) 

Decreto de 30 de junho de 1870 

Attendendo ao que me representaiam os ministros e secretarios d'estado 
dos negocios de todas as repartiçòes; hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1.0 Proceder-se-ba immediamente. nos concelhos do cont~nente 
do reino e ilhas adjacentes, á formacào de matrizes para a futura repar- 
tição da contribuição piedial; devendo a inscripção e descripção dos predios 
ser feita por inspecçào directa aos mesmos predios. 

Art. 2." A inspecção a que se refere o artigo antecedente, ser& feita 
por um proposto do escrivão de fazenda e dois louvados peritos, nomeados 
pelo delegado do thesouro. 

Art. 3.' Os lourados não poderão servir na freguezia onde residirem 
ou tiverem propriedades; serão porem auxiliados pelos informadores da 
freguezia, que forem necessarios. 

Art. &.O Em cada freguezia haverá o numero de propostos do escritão 
de fazenda e louvados necessario para que o seriiço se conclua, em todo 
o reino e ilhas, no mais curto praso possirel. 

Art. 5." A inscripção dos predios será feita por ordem topographica; e 
a descnpção conterá: 

I. Numero de ordem topographica;* 
11. Localidade dos predios ; 
111. Nomes e moradas dos proprietarios ou usufructuarios; 
IV. Designação dos predios com os seus nomes proprios se os titerem, 
V. Porção de semeadura que o predio comporta; 
Vi. Classe do terreno por cada especie de cultura; 
VIL. Rendimento bruto medio, em generos ou em dinheiro, dos predios 

rusticos; 
\ . VIII. Rendas dos predios urbanos e dos predios rusticos, parcial e total; 

IX. Nomes e moradas dos cultitadores ou rendeiros dos predios rcst~ws;  
X. Fóros e quaesquer outros encargos que onerem os predios. 

Art. 6 . 9  matriz predial conteri todos os dizeres coristantes do artigo li.', 
menos o da semeadura; e mais tres columnas para n'ellas se lançar o ren- 
diinento bruto medio, em dinheiro, o rendimento collecta~el, parcial e total, 
e obserlações. 

Art. 7.O Os possuidores, por qiialquer titulo, de predios rustrcos ou ur- 
banos poder50 prestar previamente, ao escrivdo de fazenda respectivo, 
declarações rerbaes ou por escripto a respeito do numero de predios que 
possuirem em cada sitio, e do seu rendimento Iiqriido, menciooaudo cada 
uma das producçi>es regulaies dos mesmos predios. 

Art. 8.' Nas cidades de Lisboa e Porto as declarações são obrigatorias, 
não podendo haver reclarnaçao ordinarid ou ertraordiuaria contra a collecta 
relativa ao predio, a respeito do qual se não tiverem prestado 

Art. 9.' Nenhum processo de reclamação ou recurso extraordinario 
poderá ter andamento sem que, ao competente requerimento, se juncte o 
duplicado da declaração a que se refere o artigo anterior. 

Art. 10." Os escrrsães de fazenda coordenarão por sitios as declaraçaes 
de que tractam os artigos 8." e 9.', para, junctamenie com os elementos 
a que se refere o decreto de 7 de abril de 1869, e quaesquer outros á 
siia disposiçao, as confrontarem com os trabalhos feitos pelos seus propostos 
e respectlros loiivados. 

Art. 11." Apenas concluido o serviço de cada freguezia, o escrivso de 
fazenda por si ou por pessoa de sua confiança e responsabilidade, passará 
a Itmpo para a matriz o trabalho feito, eotregando-o k competente junta 
dos repartidores para a patentear, depois de concluidas todas as do con- 
celho, aos contribuintes por espaqo de trinta dias, a fim de usarem das 
reclamações e recursos estabelecidos na lei tigente. 

Art. 1 2 . O  Quando, para se resolver qualquer reclamação sobre a formação 
da matriz, tiver de proceder-se a nova aiatiação de predios e o reclamante 
decair, ser8 condemnado a pagar os salarios dos louvados que fizerem a 
a nova avaliaqào. 

Art. 13.0 Decorrido um mez depois da publicaçào d'este decreto, ne- 
nhuma transmissão ou registo de propriedade poderá efFectuar-se sem que 
o respectivo proprietario apresente a mediçâo em metros quadrados e as 
confrontações da propriedade de que se tractar. 

Art. 14 O rendimento collectavel dos predios urbanos será a sua renda 
annual no anno de 1870. 

Art. 15.O O praso da duração das matrizes ser6 pelo menos de tres 
annos. 

Art. 16." A reducçâo a dinheiro do rendimento bruto em generos será 
feita pelo termo medio dos precos correntes dos generos nos annos decor- 
ridos de 1867 a 1869 inclusivè. 

Art. 17." O rendimento collectavel dos predios ser8 iovariavel durante 
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O periodo da duração das matrizes, excepto no caso previsto pelo artigo 
172.O do regulamento de 7 de agosto de  1860, e no de  se arrendar um 

predio rustico por quantia superior ao rendimento collectavel do mesmo 
predio inscripto na matriz. 

Art. 18." A contribuiçào predial ser i  sempre lautada ao proprietano, 
adjudicatario ou usulruetuario do predio em que tiver de recair, calculada 
sobre o rendimento colleckatel tota1 do mesmo predio. 

Arl. 19.O O proprietario, adjudicatario ou usufrucruario de qualquer 
predio arrendado ou dado para colonisar tem direito, salvo convenção par- 
ticular, a exigir do respectivo rende~ro ou colono a contribuição predial 
correspondente a differença que houter entre a importancia da renda que 
receber e o rendimento collectavel total do predio; e igualmente a deduzir 
do faro, da pensa0 ou de qualquer outro encargo similhante a contribuiçâo 
correspondente a cada um d'esses encargos. 

Art. 20." O contribuinte 6 obrigado a reclamar pela falta de inscripçdo 
de  qualquer predio seu na respectrva matriz 

Art 21."-O predio 6 responsatel, em toda o tempo, por qualquer col- 
lecta de  contribuição predial que, devendo ter-lhe sido iepariida, o não 
fosse por falta de  ~nscripção na matriz. 

Art. 2.2."Aleni dos predios, de que tractam o artigo 9.O do decreto de 
31 de dezembro de 1 8 5 2  e o artigo 2." da carta de lei de I 5  de julho 
de 1857, S ~ O  isentas da contribuição predial as olficinas de lavoura, con- 
siderando-se como taes as casas de niaita, palheiros, abegoarias e celieiros 
annexos a predios rusticos, e que seruirem exclusivamente para recolher 
os jornaleiros ou empregados no amanho das terras, os geoeros, os gados 
e os instrumentos agricolas. 

Art.  23." Aos contribuintes de qualquer freguezia 6 concedida a facul- 
dade de repartirem, por meio de  gremio, a importancia da contribui@~o 
predial que competir a sua parochia. 

Art. 24.' O governo fara os regulamentos necessarios para a execuç8o 
do presente decreto, reunindo em um só diploma todas as disposições em 
ligar relativas á contribuição predial. 

Art. 25.' Ficam revogadas todas as drsposições sobre o servico da eon- 
t i ibui~ão ~redia l ,  na parte em que se oppozerem ao presente decreto. 

Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartições assim o 
tenham entendido e iaçani executar. Paço, ein 30 de junho de  1870. - 
Rei.-Duque de Saldanha-Jose Dtas Ferrara - D. Luzz da Camara 
-8farqueua d'Angeja-D. .dnlonto da Costa de Sousa de Macedo. 

(No D ~ a n o  do G o u a o  de L de julho, n a 163) 

Decreto de 25 de outubro de 1870 

Ilajendo sido prorogadas pelo decreto de 25  de novembro de 1869  at6 
ao fim do corrente anno as aciuaes matnzes prediaes, determinando-se a 
formação de no\as matrizes plra o triennio de 1871 a 1873 na confor- 
midade do decieto de  7 de abril d'dqiielle anrio; 

Considcraiido porem que tendo sido subsequentemente promulgadas di- 
versas providencias tendentes ao aperfeiçoamento das notas matrizes, e 
não s e  achando ainda regulada a difficil emecução de  algumas d'essas provi- 
dencias, não póde esperar-se que as no1 as matrizes se  formem no proso 
que decorre at6 á epocha em que devem servir para a repartição da con- 
tribuiçáo predral no anno de  1811; 

Considerando que para attenuar quanlo possivel os inconvenientes que 
naturalmente resiiltam da prorogaç?io por mais um anrio das actuaes ma- 
trizes, convém proceder desde j B  á revisão déstas a fim de serem corrigi- 
dos os erros e desigualdades mais notaveis no rendimenfo collectavel. 

Considerando que a publiciilade da matriz na parochia, facilitando as r e  
clamaçóes dos contribuintes, deve podeiosamente concorrer para o aper- 
feiçoamento da mesma matriz; 

Hei por bem, na conformidade do artigo 24" do decreto com força de 
lei de 31 de dezembro de  1852, decretar o seguinte: 

Artsgo 1 . O  As actuaes matrizes prediaes dos districtos adminisLrativos 
do continente do reino e das ilhas ad~atentes continuarâo a senir  para q 
repartição da contribuição predial do anno de 1871, observando-se por6111 
o disposto nos artigos seguinles: 

Art. 2." Proceder-se-ha á retisão das matrizes prediaes, fazendo-se no 
rendimento collectaíel dos predios as rectificações que forem determinadas 
pelas desigua!dades provenientes das ine~actidões que se derem na actúal 
fixação do mesmo rendimento 

S( I Quanto aos predios urbanos, a rectihcação não poderá ter logar 
nos casos em que o rendimento collectavel seja a renda por que estwam 
arrendados os predios, e que serviu de base fixação do mesmo rendunwto. 

2.' O disposto n'este artigo não prejudica o que se acha estabelecido 
nos artigos 140.' e 172." das instrucç6es de 7 de agosto de 1860. 

Art 3.O As rectificações de que tracta o artigo antecedente serão feifas 
pelos escrjuães de  fazenda, ouvindo prejiamente os informadores louvados. 

$ unico. O laudo dos informadores louvados ser$ tomado como infor- 
mação, e não impedirá que os escriiães d e  fazenda se aproveitem de puaes- 
quer oiitrns elementos que melhor possatn esclarecel-os. 

Art. 4." A proporção que se for concluindo a revisão de  cada matriz o 
escrivão de fazenda extrahirá d'elia um mappa, segundo o modelo juneto, 



* 
em que descreva por ordem alphahetica os nomes dos proprietarios, usu- 
fructuarios ou adjudicatarios, e o rendimento colleclavel total dos predios 
pile cada um possuir na freguezia. Este mappa ser& affixado á porta da 
egreja da respectiva freguezia. 

$ unico. O disposto iieste artigo não é opplicaiel ás cidades de Lisboa 
e Porto. 

Art. R.' permittido aos contribuintes reclamarem, nos termos das 
instriicçiies de 7 de agosto de 1860 e de 19 de julho de 1862, contra a 
fixaçio qiie de noFo se fizer do reiidirnento collectatel, ou-contra o que 
estiver excessivamente affixado. 

I $ unico. O edita1 convidando os contribuintes para o &ame das matrizes 
ser6 affixado conjunctamente com o mappa a que se refere o artigo ante- 
ceden te. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Paço, em 25 de outubro de 1870. -REI. - Carlos Bento da Silva, 
(hittzmos o mappa junelo a este decreto). 

(%o Drano do Governa de 86 de outubro, n * $a). 

Lei de 27 de dezembro de 1870 
Dom Luiz, por graça de Deris, Rei de Portugal e dos Algarres, etc., 

Fazemos saber a todos os subditos, que as cdrtes geraes decretaram e nús 
queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.' I? relevada a respoiisabilidide em que incorreu o governo, 
pelas medidas de natureza legislatita que promulgou desde o mez de maio 
do presente anno em diante. 

Art. 2." As mesmas pro~idencias continuarão em vigor em quanto nzo 
forem opportonamenie alteradas. . 

unico. Exceptuam-se : 
.......................................... 
111. Pelo ministerio da fazenda : 
Decreto de 30 de junho de 1870, mandando proceder immediatamente 

h formação de novas matrizes prediaes : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em 27 de dezembro de 1870. 
-EL-REI, com rubrica e guarda.-Marpuez d'AviEa e de Bolama-.Anionto, 
Bispo de V i z e d u g u s t d  Sararca de Carvalho-Carlos Benlo d a  Sdua- 
Josd Mana de .4loraes Rego - 3056 de Mello Gouveia. - (Logar do s&llo 
grande das armas reaesl. 

Carta de lei, etc. 
(No Diarto do Governo da 28 de dezembro, n.O 294). 

LEI DE 9 DE MUO DE i872 

Lei de 9 de maio de 187 2 

Dom Luiz, por Graça Deus, Rei de Portugal e dos Algawes, etc. 
Fazemos saber a todos OS nossos subditos, que as cortes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 .' A contribuiç& predial retativa ao anno d e  187% I: fixada 
para os distnctod$dmmistrativos do contiaente do reinoem f .649:211&000 
r&. 

Art. 8.0 Esta contribuição 6 repartida pelos differentes districtos, na 
ieonformidade do mappa que faz parte da presente lei. 1 ,  

Art. 3.' O governo 6 auctorisado a fixar para os districtos administra- 
tivos das ilhas adjacentes os contrngentes da contribuição predial do amo 
de 1872, os quaes não poderão exceder em cada um dos mesmos districtos 
8 por cento do rendimento colkectavel das respectivas matrizes prediaes. 

$ unico. A distribuição a que se proceder por virtude doiiisposto n'este 
artigo ter8 por base, sendo possivel, as matrices que @tiverem reformadas 
ao tempo d'eska distribuição. 

Art. &.O Continúa em vigor no presente anno, para os districtos adnii- 
nlstrativos do continente do reino, a contribuição predial extraordioana, 
creada pela lei de 24 de agosto de 1869, e tanto para estes disfrictos 
como para os das ilhas adjacentes a contribuição especial creada pela 
mesma lei. 

$ unico. A contribuição especial nos distnctos das ilhas adjacentes ser8 
sómente lançada aos predios que forem de novo inscriptos nas matnzes 
depois do seu encerramento para a repart@o do actual anno. 

Art. 5." Ficam isentos da contribuição predial os proprietan'os ou w- 
fructuarios de predio ou predios, sitaados no mesmo concelho, quando a 
totalidade do imposto que Ihes couber por esse predio ou prdios, incluidos 
os addicionaes, for mferior a 100 réis. 

Rrt. 6." O governo é auctorisado a decretar que se comprebeudam em 
uma s6 verba a parte principal da contribniçflo predial, bem como os ad- 
chcionam estabelecidos na lei, guarilada a proporcioriatidade devida. 

Art. 7.' Fica revogada a legislaç80 em contrarm. 
Mandamos, portanto, etc. Dada no paço aos 8: de mam d e  1872.- 

EL-REI, com rubrica e guarda.-Antonzo Maria de Folues Pm'ra do1Mdlo. - (Logar do s&llo gande  das armas reaes). 
Carta de lei, etc. 
(Omittimm o mappa junclo a esta lei). 

(No Dzamo do Governo de 17 de maio, n a 110). 



LEI DE 19 DE MAR@ DE i873 

Lei --de 14 de maio de 18 7 2 

Bom i&, por Faça  .de Detis, Rei de Portugal e dos Algarves, ptc. 
Fbmkws aaber,a.todea os nossos subdito*,que as cortes gesaes decreta* 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 
i.l..kitigo<.rrP+ G.go?mno 6 awtdisarto a alterar, ~mvmdo ps &mar@, mu- 
Wpêl ,ka i~epdcbas  da .aobrry)&.lr,d~s croot~ibiri@es de l a n ç a m e ~ o . ~  repar- 
tição, podendo ser differentes estas epochas nos concelhos do memo 
dshiouo1 . ,!. * 

Art. 2." O governo &.igualmente auetarisado a proceder á cobrqça da 
eonhibui@o,pedcal em prestam@,. h a w d o  para este fim duas epocbas 
obingahiim, designadas na confasmidade do artigo 1: 
-I  ~$.i,.P Se os eoetfib.uintes pagarem na primeira epocha a contnbui~áo 
reiatina ab ic ,a tanno ,  alcaoçarãro o beuekcio d e , 3  por mnto sobre a se- + pmpca0.1 . . . , 
.i :g:&.' Se d e i r m i a  be.pagmlsa primeira epocba obrigtona a prest+@o 
deiida, incorrerio na multa de 3 por cento sobre a primarir prestaçao. 
-z$$ 3.9 ~Awec%àor $ nu fw $a:segívsda epoch? obrigatoma d r á  pro- 
nwidâ.  se  as cootijhtrtptt.8 Mo (iterm a@ então sabsfeito os seus deb,tos. 

a *& 41: .A-prsâtaW rdatlva,a  da epocha obrigatorja de pagamento sei-a 
dk$i&rem rieis 'partesi podendp cada wt r ibu in te  antes de chegada a 
epoeha obrigatoria pagar o11 o total, ou a parte ou partes em q w  essa 
presta@o* foi dibdida., 
r ' &t.-B.? >O .goyeroo 6 tembeai auctorisado a prowder á cobrança aas 
contribuiçaes iiadustrid e pessoal, em quatro ate doze prestagãas obriga- 
*-s, d e ~ c ~ n t a ~ e .  I10 pagwento aos contribumtes, que m epocba da 
primen;a.pre&a%aa pagarem as restantes, 3 por cegto sobre q,imgortmniia 
do!+~mpost, ,Q~e,setisGztmm adiwtadmente. 

$ unico. A execuçào pela falta de pgna~enbo d e  guvsquer pre&i6es 
ser% premohdq abmeete so 6m da epwha fixada para a , d t i n a  prestafio. 
- I  Apt. 48.Fwe beragade a legr&ào .em ~ontrario. 

Mandhmok partaato, etc. Dada m niQa(:a, pus 14 de maio de t872.- 
EL-REI, com rubrica egriarda.-Antmio @aria de Fontes pereira de i19cl0. 
-@%ar do @*de daa m a s  reaes). 

C*te de -lei, betc. 
(No Dkw-do.Gen>erno de 48 de maio, a o 444). 

Lei de 19 de março de 1873 

Dom Luiz, por Graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarres, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." A coutr~bniç60 predial, relativa ao anno de 1873, 6 f i a d a  
paraos districtos adrew~trativos do pntrpente do reioo em i .649:8i ig000 
réis. 

Art. 2.' Esta contribuicáo é repartida pelos differentes distnctos, na 
coaformidade do mappa que faz parte da presente lei. 

Art. 3.O Continua em vigor no anno de 1873, para os di*ictos do NU- 
tineete do reino, a contribuiç~o predial extraordinam e a especial, creadas 
pala lei de 24 de agosto de 1869. 

Art. 4." Ficam isentos da contribuíção predial os proprietarios. ou um- 
fructuarios, de predios situados no mesmo concelho, quando a totalidade 
do imposto que Ihes couber por esse? prehos, incluindo os addicionaes, 
for inferior a 100 reis. 

Art. 8.0 Fixados pelas juntas geraes dos districtos os contingentes da 
contribuição predial para cada concelho, 6 auctorisado o governo, quando 
lhe sela requerido pela camara muiiictpal, a permittir que a reparliçâ'o 
dos mesmos contingentes por cada uma das freguezias que compõe o con- 
celho seja incumb~da 6 camara e concellio municipal reunidos. 

Art. 6.0 O governo 6 auctorisado igualmente a permittir que fl repar- 
tifáo do coníuigente da contr~bui~ào predial em cada parochia sela feita 
por urna cornrnissao, eleita directamente pela maioria dos individuos sujeitos 
á mesma contrihuiçáo. 

$ u m .  Os contribuintes podem ser representados n'esle acto por meio 
de procuraçao. 

, Art. 7.0 Quando não Se reunirem nos dras previamente Firados as camaias 
e os conselhos municipaes, ou as commissões parochlaes designadas nos 
artigos 5 . O  e 6." d'esta lei, ou quando deixe de se verificar nos devidos 
prazos a repartição dos contingentes da contribuição predial, pela f6rma 
determinada nos mesmos artigos, proceder-se-ba h repartisao da contri- 
buição pelo modo actualmente em vigor. 

Art. 8 . O  Da repartiçtio da contribu~~ão ~redral, feita nos termos do 
artigo E.", ha recurso, sem effeito suspensi\o, para o conselho de districto, 
e d'este para o supremo tribunal administrati~o. E competente para in- 
terpor o recurso a commissão parochial de repartirão. 

Art. 9." Da repartiçào feita pela cornmtssáo parochial podem os con- 
tribuintes reclamar perante a mesma commissão 

$, uoico. Das decisões da commissáo parochial sobre as reclamações ha . . 
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recurso, sem effeito siispensiro, para a camara municipal, e d'esta para o 
conselho de districto, e para o supremo tribunal administrativo. 

Art. i 0 . V ~  escrivães de fazenda prestarão As camaras e conselhos 
municipaes reunidos, e 8s commissões parochiaes, onde houver de proce- 
der-se & repartiçao da contnbuição predial pelo modo indicado nos artigos 
precedentes, todos os esclarecimentos e documentos de que precisarem. 

anico. A despeza que accrescer com o noto processo de repartição da 
eoiitribuição predial, ser& addicionado aos contingentes das respectivas 
freguezias. 

Art. 11.' O governo 6 auctorisado a fazer os regulameutos necessarios 
para a execução d'esta lei, e a fixar os prasos a que se refere o artigo 7 . O  

Art. 12.0 Flca revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 19 de maTÇ0 de 1873.- 

EL-REI, com rubrica e guarda. -Antonio de Sqa Pzmentel. - (Logar do 
s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Omittimos o mappa juncto a est@ lei). 

(No Dtarao do Governo de 36 de março, n.' 68.) 

Reaamento de 17 de abril de 1873 

Usando da aiicto~sação concedida ao goierno pelo artigo 1 1 . O  da carta 
de lei de 19 de março ultimo: hei por bem approvar. para o caso de exe- 
cução dos artigos 5.0 e seguintes da mesma lei, o regulamento que baixa 
assignado pelo ministro e secretario d'estido dos negocios da fazenda. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do remo e fazenda 
assim O tenham entendido e façam executar. Paço, em 17 de abril de 
1813. - REI.- Antonio RodHyues Sampaio - Ariionto de S q  Pimtei.  

Regulamento para a execução dos artigos 5 . O  e seguintes 
da carta de lei de 19 de março ultimo 

Artigo 1 .O 2 6xado o praw de dez dias, a contar do immediato áquelle 
em que as camaras municipaes receberem a copia do mappa da iepariicão 
feita pela junta geral de dislncto do contingente da contribuição predial, 
Para as mesmas camaras requererem, se o julgarem conveniente, a repar- 
tição dos referidos eootingeutes pelas freguezias dos seus respectivos eon- 
celhos. nos termos do artigo 5.' da lei de 19 de março ultimo. 

$ unico. 0 s  requerimentos serão, dentro do mencionado praso, apresen- 
tados ao delegado do thesouro, e por este remettidos ao governo pela di- 
recção geral das contribuifles directas. 

Art. 2." As camaras, cujos requerimentos forem deferidos, procederào, 
reunidas com os conselhos municipaes, á repartição dos contingentes fina- 
dos aos seus concelhos pelas freguezias de que elles se compõem, dentro 
do praso de dez dias contados do immediato áquelle em que receberem a 
communicaç80 do deferimento. 

Art. 3 . O  Da repartipão feita nos termos do artigo antecedente formar- 
se-ha um mappa, que será assignado pela camara e conselho municipal, 
em que se mencione o contingente de contribuiç?io predial que compete a 
cada freguezia. 

unico. Uma copia authentica d'este mappa será logo remettida pelo 
presidente da camara ao escrivão de fazenda. 

Art. 4.0 No concelho em que f8r permitlida a regartiçao do contingente 
pelas freguezias, poderá a maioria dos contribuintes por con~ihuição pre- 
dial de cada uma d'ellas requerer que a repartição na freguezia seja 
feita segundo o disposto no artigo 6 . O  da referida lei de 19 de m a r p  
ultimo 

Para este fim os contribuintes serão opportunamente airsados pelo escn- 
vão de Fazenda por meio de editaes, affixados com a necessaria antecederi- 
cia, nos quaes este empregado marcará o praso de dez dias para lhe serem 
apresentados os requerimentos. 

$ unico. Findo o dito praso, o escrivào de fazenda remetterh os reque- 
rimentos que tiver recebido ao delegado do thesouro, com declaração do 
numero de contribuintes que contém cada uma das freguezias a que respei- 
tarem, e o delegado os enviara ao governo pela direcçao geral das contri- 
buições directas. 

Art. 5.' Resolvidos favoraielmente os requerimentos de que tracta o 
artigo 4 . O .  o escnvâo de fazenda convidará por editaes os contrib*ntes da 
respectiva freguezia para procederem & eleição de uma commisâo parochial, 
a cujo cargo ficará a repartição a que se refere o meamo artigo 

Nos editaes designar-se-ha o dia e local para a eleiçto. O local poderá 
ser na casa da junta de parochia ou n'aquella que mais commodidade offe- 
reça aos contribuintes. 

$ 1 . O  A commissão será eleita directamente pela maioria dos indiriduqs 
da mesma freguezia sujeitos & contnbuiçào predial, e compor-se-ha de 
onco repartidores, dos quaes um será o presidente- No acto da eleiçào 

os contribuintes ser representados por procuraç80. 
$ 2 o Não podem ser eleitos os que não souberem ler nem escrever. 
$ 3." A junta de parochia, e na sua falta uma mesa nomeada previa- 

mente pelos contribuintes, regular8 os trabalhos eleitoraes. 
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Decreto de 15 de setembro de 1874 

Convindo applicar a todas as proiincias ultramarinas, nos pontos sujei- 
tos B contribuição predial, o artigo 4." da carta de leh de 19 demarço de 
1873, pelo qual no reino Gcaram isentos da contribui~ão predial os pro- 
prietanos ou usufructuanos de predtos situados no mesmclconcelh~ quando 
a totalidade do imposto que Ibes couber por esses predios, incluindo os 
addicionaes, fbr inferior a 100 reis ; 

Usando da auctorisaçao concedida ao governo pelo $ 1 . O  do artrgo 1 5 . O  
do acto irddicronal B carta constitucional da monarebta ; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de m;urstrw. 
Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo i." I3 apphcado a todas as pmvincias ultramarinas, nos pontos 

sujeitos á contribuição predial, o artigo é." da carta de lei de 19 de marpo 
de 1873, pelo qual no reino ficaram isentos da contiiùuição predial os 
proprietarios ou usufructuarios de predios situados no mesmo conce lh  
quando a totabjdade do rmposio que Ihes couber p o ~  esses prdios, incluindo 
os addicionaes, f6r ~nferior a 100 reis. 

Art. 9.' Fica revogada a legislação em conlrario. 
O ministro e secretarro d'estado dos negocros eetra~geiros, e iatefins 

dos da mannha e ultramar, assim o tenha entendido e faça executar. 
Paço, em i 5  de se tetnbro de 1874. - REI. -J&o (le dndr& Corvo. 

(no Daano da Govano de 2 de outubro, n: 221). 

Decreto de 30 de outubro de 1824 

Devendo proceder-se & orgauisação de novas matrizes para servirem de 
base a repartição da contribittpão predial ; e sendo conveuiente estabelecer 
alpmas disposições tendente% a melborar este servqu, e a dar todas as 
garantias aos interessados: bei por bem, usando da faculdade que me con- 
fere- o artigo 24.O do dec~eto com foiça de, lei de 31 de deaembro de 
de 1852. decretar o seguinte : 

Artrgo 1.' Proceder-se-ha immediatamente no continente do reino h 
formação de matrizes prediaes nos termos das leis e regulamentos em vig,r, 
com as modificações eatabeiecrdas no presente decreto. 

Art. 2.' A inscripçao e descripção dos predios será feita por inspeccao 
&recta aos mesmos predios. 

$ 1." Este servi50 ser6 incumbido em cada freguezia s uma commisspo 
de tres membros nomeados pela respectiva junta de parochia d'entre os 
indi~iduos mais competentes para o mesmo seriiqo. 

8 2." A nomeação poder& recair em qualquer vogal da junta. Quando 
o parocho e regedor não Fapam parte da commiss?io, deverão auxilial-a nos 
seis trabalhos. 

S/ 3 . O  Cada COmmissdo terá tim secretario nomeado pelo delegado do 
thesouro O secretario não terá toto nas deliheraeões da comin~ssão 

Art. 3." A inscripção dos predios será feita por ordem topographtca, e 
a descripçào conter&: 

i ." Nometo de ordem topographica ; 
2 . O  Localidade dos predios ; 
3 . O  Nomes e moradds dos proprietarios ou usufructuarios; 
4P Des1giiação dos predios com os seus nomes proprros, sc os tiverem. 

e com quaesquer outras circumstancias que possam bem detertutuar a sua 
identidade; L 

8." Porção de semeadura que o predro comporta; 
6 . O  Classe de terreno por cada especie de cultura; i 

7.O Rendimento bruto medio em geueros ou em dinheiro dos . predios . - ;  , .r 

rusticos ; 
8." Rendas dos predios urbanos ou de cada uma das suas divisàes a 

dos predios rusticos ; 
9." Nomes e moradas dos rendeirosdos predios rusticos; 
10.0 Fóros e qnaesquer encatgos que onerem os ~redios. 
Art. h O Os possuidores por qualquer titulo de predios rusbcos ou urhai- 

iios poderão prestar previamente ao secretario da commissão deckaca~óes 
por escripto, em duplicado, a respeito do numero de predios que possuirem 
em cada sitio e do seu rendimento liquido, mencionando cada uma das pro- 
dticç8es regulares dos mesmos predios. Quando o declarante não soobrr 
escrever, a declaraflo poderá ser feita pelo secretario da commiss%o C 

assignada por qualquer pessoa a rogo do mesmo declarante. 
$ 1 .* Nas cidades de Lisboa e Porto e nos concelhos capitaes dos ou- 

tros districtos continuarão estas declarações a ser obrigatorias. 
$ 3." Independentemente das decldraçòes de que tracta este artigo da- 

verão os referidos possuidores ou seus representantes ser opportuarnen*s 
avisados para as$istirem, querendo, iriscripçào e descnpção de seus respc- 
ctivos predios e prestarem n'esse acto os esclarecimentos que julgarem 
con~eoientes. 

Art. 5." Para as declarações de que tracta o artigo antecedente, excepto 
em Lisboa e Porto, fornecera o goterno os impressos necessarios. 

Art. 6." A piopor~áo que em cada freguezia se f6r ultimando o serviço 
da inspecção e descripção, o secretario da commissào entregará ao escnvão 
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d e  fazenda o processo dos respectibos trabalhos, com as declarações que 
tiver recebido dos contribuintes. 

Art. 7." O escriíão de fazenda, com os elementos a que se refere o ar- 
tigo antecedente, com os de que tracta o artigo 7.' do dec,reto de 7 de 
abril de 1869, e ouvida a informação do secretano, organisará a matriz 
predial. . 

Art. 8.' O predio a respeito do qual se 1160 tiverem feito as declara- 
ções indicadas no ai tigo 4.", se ficar indevidamente Ibra da matriz, depois 
de encerrada, quando de futuro venha a ser n'ella inscripto, será collectado 
no dobro'da contribuição predial por todo o tempo em que fui omisso, na con- 
formidade do disposto no artigo 2 . q a  carta de lei de 30 de agosto de 1869. 

Art. 9.' O rendimento collectavel dos predios urbanos será a sua renda 
annual no anno de 1874. 

Art. 10.' O rendimento collectarel dos predios inscriptos nas matrizes 
B inuariavel no periodo da sua duração, salva a circumstancia designada no 
artigo 172." das iustrucçbes approvadas por decreto de 7 de agosto de 
1860, e no artigo 6." do decreto de 7 de abnl de 1869. 

Art. 11 .O O praso da duração das matrizes serh pelo menos de tres 
annos. 

Art. 12." A reducçáo a dinheiro do rendimento bruto em generos será 
feita pelo termo medio dos preços correntes dos generos nos annos decor- 
ridos desde 187f a 1813. 

Art. 13.' Da matriz depois de feita e antes de ser exposta á reclama- 
ção se extrahirk um mappa, contendo por ordem alphabetica os nomes e 
moradas dos proprietarios, usufructuarros ou adjedrcatarios, e o rendimento 
collectavel total dos predios que cada um possuir na freguezia. D'este mappa 
se tirarão os exemplares impressos, que forem necessartos para serem dis- 
triburdos pelos~contribuintes da parochia. 

Art. 14." Ficam revogadas todas as disposições que regulam o ser- 
viço da contribuição predial na parte em que se oppozerem ao presente 
decreto. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino, ~ustiça e fa- 
zenda assim o tenham entendido e façam executar, cada um pela parte 
que lhe toca. Paço, em 3 0  de outubro de 1874. -REI. - A ~ o n i o  Ro- 
d n g w  Sampaio - Augusto &ar Barjona de Freitas- Antonto de Serpa 
Pimenlel. 

(No Daarto do G o v e ~ w  de 3 de novembro, n 258) 

Lei de 22 de fevereiro de 1875 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decretaram , 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.D A contribniqão predial relativa ao anno de 1875 I% fixada, 
para os digtrictos administrativos do continente do reino, em 1.649:21 i4000 
&S. 

Art. 2.' Esta contribuiçáo é repartida pelos differentes distrtctos na 
conformidade do mappa juncto, que faz parte da presente lei. 

Art. 3 . O  Continuam em vigor no anno de 1875, para os districtos do 
continente do reino, a contribuiçãu predial extraordinaria e a especial creadas 
pela lei de 24 de agosto de t869. 

Art. 4 . O  Ficam isentos de contribuição predial os proprietarios ou nsu- 
fructuanos de predio ou predios situados no mesmo concelho, quando a 
totalidade do imposto que Ihes couber por esse predio ou predios, incluidos 
os addicionaes, fõr inferior a 100 réis. 

Art. 6.O Continua em vigor no anno de i875 o disposto no artigo. BP 
e seguintes da lei de 19 de março de 1873. 

Art. 6 . O  A despeza que nos diversos districtos do continente se fizer 
com a formação das novas matrizes prediaes será addicionada aos respe- 
ctivos contingentes. 

Art. 7." Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no P a ~ o ,  aos 22 d e  fevereiro de 1875. 
- EL-REI, com rubrica e guarda.- Antonio de Serpa Pimente1.- (Logar 
do sbllo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Omztlimos o m p p a  juncto a n t a  lei). 

(No Dtano do Governo de 1 de março, n."6). 

Decreto de 8 de novembro de 1876 

Tendo-se mandado proceder á organisação de novas malrizes prediaes 
por decreto de 3 0  de outubro de 1876; e sendo indispensavel alterar al- 
gumas disposições d'este decreto, a fim de se conseguir a mais justa equi- 
dade na fixação do rendimento collectavel; hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo I." O rendimento collectavel dos predios urbanos será a sua 
renda annual no anno em que se fizer a inscripçáo dos mesmos predios nas 
matrizes. 
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~ ' t .  2 . O  A reducção a dinheiro do rendimento bruto em generos será 
feita pelo termo medio dos preços correntes dos generos nos annos decor- 
ridos desde o de 1871 até ao do anno em que se fizer a mscripção dos 
mesmos predios nas matrizes. 

Art. 3.' Ficdm por este modo alterados os artigos 9 O e 12.O do sobre- 
dicto decreto de 30  de outubro de 1874. 

I Os ministros e secretanos d'estado dos negocios do reino, jostiw e fa- 
ienda, assim o tenham entendido e façam executar, cada um p d a  parte 
que lhe toca. Paço, em 8 de nolembro de 1876. -RBI. - Antonio Ba- 
drigases Sempaio- A u p t o  Cesar Bargona de Frwtas- Antonio de Swpn 
Pimntel. 

(No Diam do Gowermo de PI de novembro, n.O 263). 

Decreto de 14 d e  junho de 1877 

Tendo-se reconhecido que as matrizes prediaes dos-districtos das ilhas 
adjacentes, & % t a  em 1871, cont2.em grandes desigualdades na fixação do 
seu rendimento collecta\el, provesientes la da errada a~aliapão do rendi- 
mento dos predios, J& das alterações muito sensiveis que postenormente 
huelle anno têem soffrido os preços de alguns generos, comparados com 
os que serviram de base á organisaçao das mesmas matrizes; 

Considerando que n'estas circumstancias torna-se de absoluta necessi- 
Bacte prorer de prompto remedio ás injustiças que de uma base tào desigual 
aesultam na distribuição do imposto pred~al; . 

Considerando que, nzo sendo possitel conseguir-se a completa reforma 
das matrizes a tempo de aproveitar á repartir.30 do corrente anno, o reme- 
dio mais prompto e efficaz consiste em auctorisar a remao das actuaes ma- 
trizes, de conformidade com o que for estabelec~do por decreto de 25 de 
outubro de i870 com respeito ao anno de 1871 ; 

Considerando que, uão comportando estas matrizes as emendas que 
devem provir da revisâo, pelas muitas alteraçòes que n'ellas se tem feito 
durante o periodo de seis annos, em que vigoram, facilmente se attenderh 
a este inconveniente escreieiido-se noras matnzes em resultado da me- 
sma revisao; 

Considerando qne a publicidade da matriz na parochia, f.dcilitando as re- 
elamações dos contribuintes, deve poderosamente concorrer para o aperfei- 
çomento da mesma matriz : 

Hei por bem, na conformidade do artigo 24 " do decreto com foiça de 
lei de 31 de dezembro de 2852, decretar o seguinle: 

Artigo 1." Proceder-se-ha immediatamenie h revisáo das actuaes ma- 

trizes prediaes dos districtos administrativos das ilhas adjacentes, fazendo-se 
no rendimento collectzvel das predios as rectificações que forem determi- 
nadas pelas desigualdades que se derem ria fixação do dicto rendimento, 
quer provenientes da errada avaliação dos predios, quer das alterações mam 
seasiveis que se tenham dado qos preços dos generos em relação aos que 
serviram d e  base a essas matriaes. . , '  

unao. Feita a revisão, escrever-*-h80 as noras matrizes, as quees 
de*@& servir de base á repartirao da contribuiQo predial do presente 
BOM). 

AF~. 2 . O  As reetificaç6es serão feitas pelos esesivaes de fazendp, ouriado 
previamente QS infmmadores louvados uas que tiverem por objecto erro 
de avaliação. 

$, unico. O laudo dos informadores louvados será tomado como inbr- 
m m o ,  e não impedirá que os escrivães de fazenda se aproveitem de quaes- 
qaer outros elementos que melhor possam esclareeel-os. 

Art. 3." A propwçào que se fdr ultimaado cada matriz, o escrivão de 
fazenda extrahirá d'ella uma mappa, conforme o modelo &&o ao decreto 
de 25 de outubro de f 870, em que descreva por ordem alphabetiea os 
nomes dos prqrietarios, usufiuctuarios ou adjudicatarios e o r e n h e n t o  
coitectarel total dos predios que cada um possuir na fregaeaia. Este mappa 
será a8irado á porta da igreja da respectiva frepezia. 
- hrt. 4 "  É permittido aos contribuintes reclamarem, nos termas das 
mstruc&6es de 7 d e  agosto de 1860 e 19 de jdho de 1862, contra a fina- 
çâo que de noro se fizer do rendimento collectavel, ou contra o que e s h e r  
excessiramente fixado. 

$ ur r~o .  O edita1 wnxldando os contribuintes para o exame das rnatrt- 
zes será affixado conjunctamente com o mappa a que se refere o artigo 
antecedente. 

O conseiEheiro d'estado, ministro e secretano d'estado dos negocios da 
fazenda, awim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 14 de juriho 
de 1877. -REI. - Carlos Bento da Silva. 

(No Dmho do G o a m  de i6 &e junho, a." 133) 

Decreto de 30 de agosto de 1877 

Sendo as matrizes prediaes actualmente em vigor no continente do reino, 
as que se organisaram no anno de 1866, cujo rendimento collectavel em 
relação aos predios urbanos foi fixado segundo a respectiva renda annual 
no anno de 4 866 : 
- Goo~deraado que estas matrizes, posto fossem revistas no anno de 1871, 
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em virtude do decreto de 25 de outubro de 1870, foram comtildo exclui- 
dos #asa  revisão os predios urbanos em que o iendimento collectavel 
tinha tido por base as rendas por que os mesmos predios se achavam arren- 
dados, como determinou o citado decreto; 

Considerando que, sendo a propriedade quasi toda urbana nos concelhos 
de Lisboa e Porto, resulta que em geral o rendimento collectavel das ma- 
trizes está ainda fixado segundo as rendas dos predios no anno de 1866 ; 

Oensiderando que o importante augmento que tem tido O rendimçnto 
dos predios n'aquellas duas cidades, no periodo dos doze annos decorri& 
desde 1865 at8 hoje, B um facto incontestavel, assim como o é tambem 
 te^ esse augmento deixado de ser tributado no correspondente imposto 
predial; 

Considerando que a consequencia d'estes factos é fazer-se a repartipio 
individual da contr~buição predial com flagrantes desigualdades, porquanto 
ao passo que os proprietarios que não elevaram as rendas dos seus predios 
pagam a contribuição do rendimento que auferem, aquelles que as t6m ele- 
vado estão pagando por um rendimento muito inferior ao que effectiva- 
mente recebem ; 

Considerando que o favor, cod que por este modo são tractados na dis- 
tribuição do imposto os proprietar- que recebem rendas muito superio- 
res ás que recebiam em 1865, é tanto mais desigual quanto 6 certo que 
pela eoostrucção de novos predios vão os dorios d'estes ser logo collecta- 
dos em contribuição predial especial, segundo o rendimento &esses predios 
conforme determina a lei, disposição que se abona pelas necessidades da 
thesouro, quando alias as novas construcç6es mais plausivelmente deveriam 
ser attendidas em relação ao imposto, como indica em casos analogos a 
legislação de outros paizes ; 

Considerando que a desrgualdade sobe de ponto se se attende a que o 
augmento da renda, sendo nm encargo immediato para o inquhno, tem de 
m&er alem d'isso o augmento de imposto correspondente, emquanto que 
o senhorio fica s sento de o pagar proporcionalmente ao mesmo augmento; 

Considerando que a mesma immunidade do imposto não B absolutamente 
garantida ao proprietario, por isso que a juiita geral do districto de Lis- 
boa acaba de estabelecer algum augmento para o anno de 1877 ao con- 
tingente relativo ao concelho da capital, sem que por esse facto desappa- 
teçam as desigualdades mencionadas, antes em alguns casos fiquem ainda 
sendo mais consideraveis, nem aliás resulta augmento na receita publica; 

Considerando que os inconvenientes ponderados poderão ser considera- 
velmente modificados pela reforma das respectivas matnzes por deverem 
epresentsr uma base mais exacta para a justa distribuiçào do imposto; 

Considerando que essa reforma, comqnanto esteja determinada por de- 
creto de 30 de outubro de i874 e 8 de novembro de 1876, todavia as 

difficuldades inherentes a um serviço de tal ordem em todo O remo tor- 
nam muito morosa a sua execução ; 

Considerando á vista do exposto que nos concelhos de Lisboa e Porto 
8 instante a necessidade da reforma das matrizes.; 

Hei por bem decretar-o seguinte: 
Artigo i." Proceder-se-ha, desde ja, á formação de novas matrizes pre- 

diaes nos concelhos de Lisboa e Porto, as quaes serão organ' das de con- 

de 19 de julho de 1862. 
'" formidade com o estabelecido nas instrycçôcs do 7 de agos de i860 e 

Art. 2." As matrizes de que tracta o artigo antecedente são applicmeis 
as disposiçbes dos artigos 8.", 10." e 13." do decreto de 30 de uutubrò 
de 1874 e as do decreto de 8 de novembro de 1876. 

O ministro e secreta110 d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha 
entendido e faça executar. Paço, em 30 de agosto de 1877. - REI.- 
Carlos Bazto da Szba. 

(No Dzarro do Goormo de 31 de agosto, n a  196) 
\ 

Oficio de 26 de março de 1878 

111."" Sr.-Participo a v. S." para seu conhecimento e devidos effedos, 
que por accordão do conselho d'esta direcção geral de 16 do corrente 
mez, foi negado provimento no recurso por i .  S." extraordinariamente 
interposto, em 5 de setembro de 1878, da decisão da-junta dos reparti- 
dores da contribuição predial do coucelho de. . . em serviço do dicto anno. 
a qual, deferindo a reclamaçdo de N. contra a fixação do rendimento col- 
leetavel de uns predios, que o mesmo N. arrematou em praca publica, e 
pertenciam ao passa1 da egreJa de . .  . , mandou que o referido rendimento 
fosse inscripto segundo a avaliaçáo opportunamente feita pelos competen- 
tes peritos; fundando-se o citado accordão, entre outras razões,-em que 
o n." 2 do art. 56.' do regulamento, para a liquidação e cobranea da c s -  
tribuiçso de registro, de 30 de junho de 1870, por v. S.' invocado no seu 
dicto recurso, não alterou os preceitos estabelecidos na lei fundamental do 
estado e nas instrucções regulamentares de 7 de agosto de t860, pelas 
quaes se rege a fixaçso nas matnzes prediaes do rendrmento cofkctarel 
dos predios para o pagamento da correspondente contribuiçW, e s6 
pelo meio de que tracla evitar o d61o que ~oderia  dar-se nos tasos de 
venda &e um pedi0 emisso na competente matnz, appellado-se eut3o 
para o preço da compra, quando na avaliaçao do seu rendimento Liquido 
se lhe arbitrasse quantia infertor á que resi~ltasse d'esse preço, por se 
suppor que este determinaria mais segura e rasoavelmente aquelle rendr- 

11 



M&itotdem @e o indicado n.' era o complemetrto do 5 2.0 do artigo l $.O 
do mencionado regulamento, ja reiogado peta carta de lei de 1 3  de abril 
& 4$94+e kmise néo &ar o mbredicto n." 2 do indicado artigo '66." 
applica~el d hypothese do recurso, por nao ter podido haver dó10 na de- 
claração do preço Ea arrematação dos dictos predios, e sendo ali& a re- 
fenda avalia@o superior bquella que foi declarada na respectiva lista, para 
a vespeciiva ammatryãe, não se apresentando albm d'isso documentos, 
$de ccmtranern aquella aiaiiaçdo. -Deus guarde a v. S." Direcção geral 
das contribuições directas, 26 de março de 1878.-111."" sr. delegado do 
thesount do dis tmto de. .  . O conselheiro drector geral, Custadro Josl 
P h b .  

(NO Dzrato, 51.0 an, n.*4, pag 4&8). 

Lei de 17 "de maio de 1880 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Faremos saber á todo4 esjnwos subditbs, qile as cbrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

.Ai<tigo ¶d"@ abolida a contribuição pred~al eipeeial creada pelas cartas 
dsi iasde 84 edU de agosto de 1869, ficando os predios e os conti~buin- 
tes mspeotivoe s y a t o s  ás mesmas coiidiçães de todos os demais predios 
e ~ c u n m h i h t e s  inscrrptds nas matrizes pred3aas. 

.Arti,B.'. $2 aboltda a contnhiç%o predial extraardinana creado ,pela 
eitada caiita de le i  de E4 d e  agosto de 1869. 
i1 A~tt.18." & ahol~da a parte do imposko 'de viação, addicional B mntsrbui- 
@a pedial, &ando revogados n'este ponto o artigo 3.0 da carta de lei de 
3 0  de julho èe i860 e o adijio 1.' da carta d e  lei de 16 de ahrd de 1881. 

e 8i.r. h', .E,abnkdo o importo addiewnal de 2 por cento para falhas a 
w i n o l k @ m * p ~ ~  anistros da,ebntnbinyAo predial,, fieando por esta.ifórma 
r m o g ã d o ~ ~ o ~ a ~ t i ~ 0 ~ 2 0 ~ ~  n." f." do decrete de 31 de dezembro de 1852, 
e + o  artigo 62.da carta de lei de 3@ &e jlinho.de 1860. 
- . Art..'5P-'ldo revbgados o artrgo. 280 3 1 .O do decreto de 3 de noverabro 

de, d8ia1, e .a eartk #de lei de B2 d e  revere~ro de 4 861, que mandaram 
ad&ctoniti- sás mrttingentes da contrihuu;ào predial os venc~mentos dos 
&mptmams dos escnvãss de fazenda. 

1 í . h .  6 . O  A contr~buim predial doeartoo cnil de 1880 6 fixada na cika 
d ~ ~ ~ ~ 4 b 7 : 0 0 @ 0 0 0  reis, e será repartida pelos districtob admiaistratiros 
drr continente do mino e-dias adjacentes, nos termos da tebella annexa 8 
presente lei. Os contiogentes que na referida taheiia vão designados aos 

districtos dos Açores ser80 reduzidoe 6 moeda d'aquelle arc6ipelago, na 
razão de 80 por cento. 

Art. 7 . O  A contributçâo predial dos aonos civissubsequentes, annaalmente 
submettida á votação das c!rtes, será ealeulada em harmonia com as 
prescripcões dos $$, seguintes; e a sua repartição por districlus effectuar- 
se-ia por decreto annual do governo, nos termos preceituados nos mesmos 
$S. 

$ i." Emquanto o reudimento collecta~el iriswipto nas matrizes prediaes 
for ioferior á cifra de 31.070.000&000 reis, a importancia da contribu~ç%~ 
predial a fixar em cada anno nâo poderá exceder ci que vai 6 x 4  no artigo 
antecedente quanto ao anno de 1880. 

$ 2.' Quando o rendimento cokkctavel inscrrpto nas matrizes prediaes 
tiver attingido a cifra mencionada no $ antecedente, a fixação da cootri- 
buicào predial do primeiro anno que se seguir a esse facto, e a de cada 
um do6 annos subsequentes, será determmada pela cifra que corresponder 
6 percentagem certa e permanente de 1 0  por cento sobre a importancia 
do rendimento collecta~el inscripto, conforme este tiver sido verificado no 
ultimo encer~amento das matrizes prediaes que preceder a fixaçh. 

$j 3.' Na hypothese do g 1." repartição da contribuiçâo predial, por 
districtos, continuara a ser feita nos termos da tabella asneira ti presente 
lei, saibas as aiterações proporcronaes que forem necessarias, quanto aos 
contingentes d'aquelies districtos, cujas circumscripçôes Fierem a ser mo+ 
dificadas. 
$j 4." Na bypothese do $j 2.' a repartiçdo será feita na proporção da 

mesma tabella; tendo-se, porem, em vista que a nenhum districto, eujas 
matrizes tiverem sido ja reorganisadas, poderá caber um emtangente de 
conkibuiflo predial que seja rnferior a 10 por cedo  do rendimento c d -  
lectavel inscripto nas mãtrizes respectisas As drffereoças que resultarem 
d'esta delimitação d e  contingentes serdo de preferencia bradas á conta 
d'quelles distr~ctos, cyas  matrizes tiverem já srdo reorganisadas segundo 
os preceitos d'esta lei, e cujos contingentes porkentura ainda excederem a 
10 por cento do rendimento cdlecta\.el inscripto n'essas matrieee Só 
depois de feitas estas compensaçòes, ou não havendo logar a ellas, é que 
as alludidas differcnças pederão ser levadas í conta dos outros d r s t r i c h ~  

Art. 8." A repartifio dos contingentes districtaes por concelhos conttnmEL 
a ser feita nos termos da legislasão em vigor. O goterno fira, porkm, 
auctorisado a decretar que esss repartição se faça pw meia de uma per- 
centagem uniforme sobre O rendimento collectavel das matrizes repecliias, 
quanto áquelles distnctos em que es t i~er  determinado O serviço da reor- 
ganisação das mesmas rnatnzes. 

Art. 9.O O governo arandará proceder gradual e successivamente A 
prganisação de novas matnzes prediaes por meio de tnspecyão directa dos 
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predios, e usando de todos os mais meios de informação e esclarecimento 
que melhor concorram para o aperfeiçoamento de tão importante seriiço. 

Art. i0.O As novas matrizes não terão periodo certo de duração, e serão 
organisados por fórma que todos os elementos constitut~vos da inscripção 
predial possam ser ~uccessivamente aperfeiçoados em resultado de revisões 
ordinarias e annuaes, ou e~traordinarias, para mais prompta substituição 
ou renovação d'aluellas que, ou por inexactidão manifesta, ou por confusão 
reconhecida, ou por dete~ioraçab irremediaiel, não possam continuar a 
servir. 

Ar!. 1 1 . O  Na execução das disposições do artigo antecedente cumpre ao 
governo observar o seguinte: 

1P Que a inspecção directa 6 a base fundamental do serviço das novas 
matrizes ; 

2.O Que as declaraçbes por parte dos proprietarios, usufructuarios, ad- 
judicatarios, rendeiros ou inquilinos dos predios não dispensam a inspecção 
directa, como meio de ~erifwar a exactidão das mesmas declaraçaes, e de 
supprir ou rectificar as omissões ou erros que possam notar-se-lhes; 

3 . q u e  as inscripções prediaes devem seguir quanto possivel a ordem 
topograpbica dos predios; 

4 . q u e  nas descripções prediaes se deve distinguir entre os elementos 
de caracter permanente e os de caracter transitorio, considerando-se na 
primeira ordem: a situação ou localidade dos predios; a designação dos 
seus nomes proprios e da sua natureza ; as suas confrontações naturaes ; 
a sua medição iigorosa ou aproximada, conforme a houier ou podbr ser 
feita, e segundo o uso ou estylo da terra na falta de melhores elementos; 
as referencias ao registro das conservatorias; e considerando-se na segunda 
ordem: os nomes e moradas dos interessados nos predios; as divisòes, 
applrcaç6es e rendas, quanto a predios urbanos ; descripção de culturas, 
applicaçòes e modo de exploração quanto a predios rusticos; os calculos 
do rendimento bruto e do rendimento collectavel; a designação dos onus 
reaes ; 

4 5.O Que os processos do serviço tanto na parte relativa á inspecçao 
directa, como na parte relatita ás avaliações e d fixação do rendimento 
collectavel, sejam regulamentados e executados com a mars escrupulosa 
uniformidade, e com a mars cabal precisão, de f6rma a cortar por todo o 
arbitrio dos agentes encarregados de tal seruiço, e a obter a maxima 
proporcionalidade nas avaliações; 

6 . O  Que nas aualia@es se tome quanto possi~el por typo a renda dos 
predios arrendados, escolhendo-se para cada localidade e para cada especie 
de predios, o arrendamento que melhor possa servir de modelo para as 
comparaç0es, e tendo-se em bista, não sb a importaneia da renda para o 
senhorio, mas tambem o producto liqnido'da exploraçâo para o rendeiro ; 

7.' Que o rendimento collectavel nunca p6de ser inferior renda por 
que 0% predios estiverem arrendados ao tempo da inscripção ou das recti- 
ficações, nem á importancia dos fbros, censos ou pensães que os onerarem; 

8.' Que as reiis6es annuaes são um mero de successivo aperfeiçoamento 
das novas matrizes, não s6 para registro de todos os factos supervenientes 
ao primeiro encerramento das mesmas matrizes, mas tambem para recti- 
ficação dos erros commettidos e supprimento de quaesquer lacunas ou 
omissões ; 

9.' Que o rendimento collectavel dos predios põde ser alterado em re: 
sultado das revisùes annuaes, mas que nenhuma alteração Cessa natureza 
poder8 ter logar para menos do que o rendimento inscripto, sem que 
preceda nova inspecção directa do predio, e sem que seja plenamente 
justificada em processo especial de avaliaçào contradictoria entre O fisco 
e os interessados, requerida por estes e á sua custa, quando da nova ava- 
liação não resultar diminuição de rendimento collectavel inscripto na matriz; 

to.' Que os encerramentos annuaes das matrizes devem ser feitos em 
prasos certos e revestidos de toda a autbenticidade necessaria, para que o 
apuramento annual do rendimento coilectavel inscripto seja isento de qual- 
quer erro ou confusão; 

i1.O Que a substituipão ou renovação das matrizes póde ser decretada 
não s6 em geral para todas as de um districto, mas tambem em especial 
para as de determinado concelho, e ainda para as de uma ou mals frel 
guezias do mesmo ou de diversos concellios, conforme se manifestarem as 
razões determinativas da substituição ou renovação; 

12.' Que o serviço da organisação das novas matrizes prediaes deve 
estar terminado dentro do praso de seis anuos, tanto no continente do 
reino como nas ilhas ad~acentes; 

13." Que na escolha dos districtos por onde esse sertiço deva começar 
e proseguu successivarnente, se tomem em cousideração os justos interesses 
dos povos, da maneira a preferir aquelles districtos onde as desigualdades 
das actuaes matrizes sejam mais flagrantes e manifestas; 

14.' Que depois de concluida a rebisão da matriz o escrivão de fazenda 
envie a cada dono ou possuidor, por qualquer titiilo de predios n'ella 
inscriptos, nota de todos os predios que este possuir no concelho e do 
rendimento collectavel de cada um d'elles, contendo o mesmo aviso todas as 
indicações que possam aproveitar ao contribuinte para o fim da reclamação. 

Art. 12." Junta dos repartidores da contribui~ào predial passara a 
denominar-se junta fiscal das matrizes. São membros natos das juntas, por 
força dos seus cargos, em todos os concelhos, os escriv&es de fazenda 
respectivos, que servirão d e  secretarios e terão voto deliberativo em todas 
as resoluçõeí; n'quelles concellros ou bairros em que houier conservatoria 
privativa os ronser~adores do registo predial, que poderão nos de Lisboa e 



166 co~rr t r~u~çÁo PREDIAL 

Porta fazer-se substituir  elos seus ajudantes. Além d'estes, compor-se-hão 
as juntas de tres vogaes effectivos e tres suppleates nos concebos em que 
houver conservatoiia privativa, de quatro effectrros e quatro supplentes 
n'aquelies e m 2  que a não houver; em ambos os casos escdliidos pelos 
$elegados da thesouro de cada dtstricto de entre doze iudividuos rndicados 
pelas camaras municipaes. 

$ 1." A ~resideneia da junta, nos casos em que na composição d'ella 
entrar o conservador privativo ou o seu ajudante, pertence a estes funm 
cmnarrns; nos outros casos pertencera hquelle dos tres rogaes efFectivos 
que o delegado do thesouro indicar. 

$ 8." O bom ou máu serviço prestado pelos vogaes natos das juntas ser- 
Ihes-ba tomado em consideraçáo para t o d x  04 effeitos de suas promoções 
e futuras collaraqões. 

Art. 13.' As juntas fiscaes das matrizes, alem das attribuiç6es que 
competem & aetuaes juntas dos repartidores da contiibuição predial, terão 
a seu cargo zeiai, promover e garantir a conformidade legal das matrizes 
prediaes nos termos dos regulamentos d'esta l e~ .  

Art. 14." Ficam isentos de oontribuição predial os donos ou usufru- 
ctuarios de um ou mais predios situados no mesma concelho, quando a 
totalidade da coutribni@o que houverem d e  pagar seja inferior a 100 
&1s. 

Art. 15.' Ficam tambem isentos da contril>uiçáo predial: 
I." Peb  tempo decinco annos, a contar do primeiro em que estiverem 

nas circumstancias de ser habitados, os predios urbanos que nas cidades 
de Lrsboa e Porto forem começados a construir depois da vigencia da 
presente lei, e que forem arrendados por menos de 508000 reis annuaes, 
ou que forem divididos em andares ou quartos separados. cada um dos 
qnaes seja arrendado a um direrso inquilino por menos da mencionada 
quantia ; 

2." Pelo tempo de vinte annos os baldios ou charnecas, nos cumes e 
vertentes das montanhas, e os areaes que, depois da vigemia da presente 
lei, forem plantados de arvores : 

3.' Pelo tempo de dez annos as terras pantanosas que forem enxutas 
por meio de drenagem e entregues a qualquer cultura tambem dapois da 
presente lei começar a vigorar. 

unico. As isenções de que tracta este artigo ndo comprehendem a 
contnbuiçáo predial que corresponder aos fóros, censos ou pensões, OU 

quaesquer outros encargos com que os predios estiverem onerados, porque 
essa será sempre devida na sua totalidade. 

Art. 16." A contribuicão predial serhcobrada em prestaçòes trimestraes, 
~ g u n d o  os regulamentos da presente lei. 

Arte 170" Todo o possuidor por qualq.ier titulo de predio ou predios 

omissos na matriz 6 obrigado a reclamai. a inscripç8tf immed?'ata doe me- 
smos predios, prestando as necessarias dedarações para .esse effei*. Aos. 
predios que, depo~s do enoeiramento das matrizes no ama de .1880, r ie 
rem a ser descriptos por omissos nos matnzes anteriores ser6 laogada a 
contribuiç%o de tantos annos quantos t ivq durado a oni>s&o; U36 eácedbiido, 
a cinco amos. I . I , . , I  

Art. 18." Os possuidores por quakqua, titulo de ~redias  q s t l a s  ou 
urbanos nas cidades de Lrsboa e Porto, nas capitaes dos outros disinctos 
e nas demais terras que forem consideradas de 3." classe, para os effeitos 
da - t ~ l u i ~ à o  rndustrial, são obrigados a prestar ,as declar%cõas! pue Jhes 
forem exigidas nos termos dos iespertitos regulamentasva propo8ita da 
dmripçãa e. inscnpçâo dos mesmos piedios na9 novas:matrizes prediiaes. 
Os v: não satisfizerem a este preceito, ou fizerem h l a & ~ e s ~ ~ r b v a d a -  
mente inexactas ou falsas, itxorrefio na multa de i+Q00~r6is ci % @ O 0  
rbiq nor cada uma inexactidão ou falsidade, conforme a gnavi&de da&i&a. 

A;;.' 19.0 O governo i5iructorisado a,fazer a despera que for necessaria 
para o serviço da organisação das novas matrizes prediaes, continuando 
essa despeza a ser addicionada, por concelhos, aos contingentes dos annos 
seguinte: áquelle em que a mesma deqpeza se fizer. 

Art. 20." O governo fará os regidãm@bs nem$@W para a execução 
da presente lei, codificando n'um s6 diploma todas as disposições que 
ficarem vigorando sobre mntr thggo peEedial. 

Art. 21.' Fica revogada toda a legislação ehi contra~io. 
Maodamos portanto, ekc. Dada no Pwo, aos 17 de maio de 4880. - 

EL-Ror, com rubrica e guarda. -Admita de Abreu GaPdow & l a d o  
-&nrique L Barros Gom.-(Logai do sBlle grandq das armas reaes). 

Cada de lei, etc. 
(OmiUtvnos o dabella anwm a esta lei). 

(No Daam do G o m o  de 44 de maro, n: 116). 

Lei àe 16 de junho de 1880 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algat-neâ, ete!, 
Fazemos saber a todos os nossos subdirtos, que as cQtes geiaes demtararn 
e n6s qmeremos a lei seguinte: 

- . . . . , , . . . . . ~ . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . i .  i . .  

Art. 8." A completa destruicão das vinhas pela phylloxwa importa e-. 
annullação da verba da contribui@o predial, conser\ando-se porem o 

. D ~ e d ~  na matriz e lançando-se-lhe nova collecta no caso de mudar de 
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$, unico. Os proprietarios das vinhas inlectadas, mas não completamente 
destruidas pela phylloxwa, poderão pedir a annullaçâo da collecta respe- 
ctiva, em confo~midade com O disposto no artigo 172.' das instrucçaes de 
7 de agosto de 1860 O facto da annullação trará como consequencia a 
annullacão dos impostos lançados pelos corpos administrativos, correspon- 
dentes 6s eollectas annulladas. No caso de J& estarem cobrados os impostos 
lançados pelas corporações administratiras, 6 facultado aos interessados o 
direito de sollreitar a restrtnição. 

.......................................... 
Art. 10." $ o governo auctorisado a publicar os regulamentos ams- 

sarios para a execuç?io d'esta lei. 
Mandamos poztanto, ete. Dada no P a ~ o ,  aos 16 de junho de 1880. 

-EL-Rei, com rubrica e guarda.-Renrique de Barros Gomes-Atquslo 
Saraiva dc Carvalho. - (Logar do s8llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Duirto do Governo de 22 de ]unho, n.' 139). 

Portaria de 1 de julho de 1880 

Tendo chegado ao conhecimento do gulerno algumas duvidas e consultas 
de diversos delegados do thesouro, quanlo á execuç8o que se deva dar B 
carta de lei de 17 de maio proxirno findo, publicada no Dzaria do Governo 
de 24 do mesmo mez, antes da promulgaçào dos regulamentos que t&m 
de ser decretados para esse effeito, nos termos do artigo 20.O da dieta 
carta de lei; e versando taes duvidas e consultas, especialmente quanto ao 
serviço da contribuição ~redia l  no corrente anno ciuil, respeito da qual, 
pelo artigo 6.' e respectira tabella, foram fixados os contingentes da 
mesma contribniç&o, pelo artigo S.", foi ordenado que a repartição d'esses 
contingentes por concelhos continuaria a ser feita nos lermos da legislação 
em vigor; pelo artigo 14.". foi conjertida em disposição da execução per- 
manente a que isentava de contribuiç~o predial os donos ou usufructuarios 
de um ou mais predios situados no mesmo concelho, quando a totalidade 
da confmbuiç80 que hotluessem de pagar fosse inferior a 1 0 0  réis; e pelo 
artigo 1 1 . O ,  Foi ordenada a reclamaç%o immediata, por parte dos respectivos 
interessados, da inscrip~ão de quaesquer predios omissos nas matrizes, 
comminando-se a penalidade, para os que viessem a 5er inscriptos ulte- 
riormente e que fossem omissos, da contribuição de tantos annos quantos 
tivesse durado a omissão, náo excedendo B contribuição de cinco annos: 

C61wderando que as disposições d'estes artigos, bem como as dos ar- 
tigos i.", 2.", 3.", 4 .O  e 5 . O ,  pelos guaes lurdm abolidas a conlribuição predial 
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especial, a eiitraordinana, a parte do imposto addicional para viação, 
o addicional pdra falhas e annullaçòes por smistros e o addicionamento do 
vencimento dos escripturarios de fazenda, não podem deixar de se consi- 
derar em íigor, por isso que aquellas se referem expressamente ao serviço 
do corrente anno civil, e estas foram tomadas em consideraçào para a 
fixação dos novos contingentes constantes do citado artigo 6.'e da respe- 
ctiva tabella; 

Considerando, além d'isso, que os regulamentos definitivos e a codificação 
de todas as disposições que ficarem vigorando sobre contribuicão predial, 
conforme foi determinado no alludido artigo 2 0  O, 6 trabalho que requer 
muita circumspecçâo e maduro exame, e que por tal motivo nso poderfi 
estar conclnido antes do,fim do corrente anno para poder começar a re- 
gular desde o principio do futuro anno civil; 

Consrderando, por ultimo,. que as disposições relativas ao serviço do 
corrente anno civil, e acima referidas, não estabeleceram alteração essen- 
cial na ordem dos serviços, e em tudo quanto não tenha soffrido altera~ao 
se deve entender em vigor o que se acha estabelecido e decretado, quanto 
aos mesmos serviços: 

Sua Majestade EI-Rei, conformando-se com o parecer do director geral 
das contribuições directas, ha por bem resolver e mandar declarar o seguinte: 

i." Que os contingentes da contribuição predial para o corrente anno 
civil são os que se acham fixbdos pelo artigo 6.' e respectiva tabella da 
carta de l e ~ d e  L7 de maio proximo findo. 

2." Que os referidos contingentes, quanlo aos districtos das ilhas dos 
Açores, serão repartidos em moeda d'aquelle archipelago, e correspondem 
na referida moeda ás cifras seguintes: 

Quanto ao districto de Angra do Heroismo, 58:750&000 réis; 
Quanto ao d~striclo da Horta, 30:000$000 réis; 
Quanto ao districto de Ponta Dzlgada, 11 1:250$000 réis. 
3.' Que os contingentes fixados pelo citado artige e respectiva tabella 

comprehendem, alPm dos contingentes primarios dos annos anteriores, a 
importancta do rendimento medio que o estado estava auferindo, por virtude 
das contribuições, impostos e addicionamentos abolidos e extinctos pelos 
artigos 1 ." a 5." da dicta carta de lei, conforme se demonstrava no annexo 
u." i a proposta que foi convertida na mesma carta de lei. 

&.O Que, por tal motivo, os referidos coniingeotes não podem soffrer 
outras modificaçóe~ que não sejam as que para cada districto provierem das 
percentagens relativas ao imposto para viação districtal, e as que para 
cada concelho resultarem das annullaçòes e das verbas supplementares 
dos annos anteriores, bem como dos addicionamentos auctorisados pelo 
artigo 19." da citada carta de lei. 

5." Que se deve ter em vista, quanto Byellas percentagens, que o fim 
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1809, comprebenderá tanto os predios urbanos como os predios rusticos, 
e ser0 regulado pela f6rma seguinte: 

Na Guine, 10 por cento da renda dos predios rusticos e urbanos, situados 
em Bolama, Bissau e Cacheu, e 5 por ceiito com relaçao 5s mais povoações; 

Em S Thomé e Priocipe, 10 por cento na primeira ilha e 5 por cento 
na segunda e em Ajuda; - 

Em Angola, 10 por cento nos concelhos do Ambriz, Loanda, Bengnella 
e Mossamedes, e 6 por cento em todos os concelhos restantes; 

Em Ioçambique, 10 por cento na cidade de Mo~ambique e nas d d e s  
dos districtos, e 5 por cento nos restantes territorios. 

Art 3 . O  As disposições contidas no decreto com força de lei de 29 de 
dezembro de iS52, sobre a decima industrial em rigor, em differentes 
concelhos das provincias portuguezas da Africa oriental e occ~dental, são 
applicaveis a todos os concelhos das mesmas provincias, sendo as quotas 
exigiieis de 10 e de 5 por cento na fórma prescripta no artigo 2.". com 
ielação ao imposto predial; e, pelo que respeita provincia de Cabo Verde, 
continuará a cobrar-se a quota de 10 por cento nos concelhos onde a re- 
fenda decima industrial está vigorando já, e cobrar-se-ba a quota de 5 
por cento em todos os outros concelhos da dicta provincia. 

Art. 4.' É creada em todas as provincias portuguezas da Africa oriental 
e oecidental uma eontribuiçáo sobre o aluguer das habitações, a qual 
contribuição será de 6 por cento ou de 3 por cento do valor locativo das 
mesmas habitaçbes, segundo ellas forem situadas, conforme ao disposto 
nos artigos 2.O e 3.'. relatiios aos impostos predial e industrial. 

$ unico. São isentos da contribuiçdo creada por este artigo: 
Os paqos episcopal e dos concelhos; 
As casas das juntas de parochias; 
As misericordias, confraiias, hospiiaes, escholas, quarteis e reparlirões 

publicas. 
Art. 5.' Quando ao ~ a l o r  collectai~el sobre que tenha de recair algiim 

dos tributos predial, industrial e de alugner de habitações, não correspon- 
der imposto superior a 100 reis, ficará isento da imposição respectiva o 
dicto valor collectaiel. 

Art. 6.' São auctorisados os governadores das provincias portuguezas 
da Afiica oriental e occidental a par desde j& em execução as disposições 
contidas n'este decreto, fazendo. em conselho, os precisos regulamentos, 
e propondo, superiormente, os meios para a competente fiscalisação e in- 
specção dos mencionados impostos e do seu snccessivo aperfeiçoamento. 

Art. 7 .V1ca  revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado do4 negocios da marinha e ultr: !~d r  

assim o tenha entendido e faça executar. P a ~ o ,  em 20 de outubro de 1880. - REI. -Rscondg de S. Janwdo .  
(No Diano do Governo de '?a de outubro, n.. 34,4). 

Decreto de 27 de novembro de 1880 

Achando-se dependente da promulgdção do respectito regulamento a 
execução das disposições contidas nos artigos 12." e 13.' da carta de lei 
de 17 de maio do corrente anno, pelas quaes foi alterada a denominação, 
modificada a coustitui~ão, e ampliadas as attribuições das juntas dos re- 
partidores da contribuição predial; e sendo indispensavel providenciar para 
o caso de que tal regulamento, bem como a codificag~o ordenada no artigo 
20.' da citada carta de lei, não cheguem a ser decretados antes do praso 
em que tem de terminar as attribuições das referidas juntas, nomeadas 
para o serviço do corrente anno, sisto que nos termos das instrucções re- 
gulamentares de 7 de agosto de 1860, e das de I9 de  ~ u i h o  de 1862, o 
alludido praso viria a expirar no fim de dezembro proximo futuro: hei 
por bem determinar que as actuaes juntas dos repartidoies da contribuiç30 
predial contrnuem no exercicio das suas attribuiçòes ate $ promulgação do 
regulamento que vier a ser decretado para a execução da carta de lei de 
17 de maio do corrente anno, devendo então ser substituidas uos termos 
e pela fórma que ha de constar do mesmo regulamento. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino, da jnstiga e 
da Fazenda assim o tenham entendido e façam executar. Paço, 27 de 
novembro de 1880.-REI. -José Lueiano de Castro - Adnano de Abreu 
Cardoso Machado- Hennyue de Barros Gomes. 

(No D Z ~ T ~ O  do Goverm de 29 de novembro, n.' 273). 

Regulamento de 25 de agosto de 1881 

Regolamento da contriboição predial 

Em observancia do disposto no art. 20.O da carta de ler de 17 de maio 
ultimo: hei por bem approvar o regulamento da contribuição predial, que 
baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da iazenda. 

Os ministros e secretarios d'estado das diversas repartiçoes assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 25 de agosto de 1881. - 
REI. -Antonio Rodrigues Sampato - Antouio Jose de Barros e Sá - 
- Lopo Vaz de Sanapalo e Nello - Caelano Pwetra Sanclres de Castro - 
Jdzo Marques de Vzlhena - Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro. 
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CAPITULO I 

Da contr&uipão predial, fixação do contingente geral, repartiçáo pelos 
districtos e concelhos, e reclamações das camaras mumcipaes contra 
os contingentes r e p m d o s  aos seus concelhos 

Da contribuição predial 

Artigo 1.O Todos os predios rusticos on urbanos, situados no continente 
do reino e ilhas adjacentes, são sujeitos á contribui~ão predial. Exceptuam-se 
d'esta disposição : 

1.' Os templos piiblicos; 
2.O Os cemiterios; 
3.0 Os predios do estado, consideiando-se como taes: os edificios pu- 

b l ico~:  as propnedades encorporadas nos proprios nacionaes, e os palacios, 
quinta5 e outros bens de raiz que tazem pùrte da dotação do rei: 
4." Os paços do concelho, se forem propriedade municipal, ainda quando 

a camara os tenha cedido para outro ser\iqo publico ou municipal; se, porem, 
o mrinicipio tivek s6 o dominio util, a conti~buição recairá sobre o dominio 
directo, se não estiver comprehendido em aiguma das isenções consignadas 
n'este artigo ; 

5.O Os edific~os, em que estiverem estabelecidos os hospitaes e as mise- 
ricordias, com excluçào da parte arrrodada; 

0.O Os edificios dos conventos das religiosas e respectic'as cercas, uma 
vez que sejam eoutignas a estes, qrie a principal cnf tba  d'eilas seja de  
mero recreio, ou que a producção seja apenas sufficienie para o consumo 
do respectiro con*ento ; 

5'2 0 s  pdssaes ou casas de residencia dos parochos, pertencentes ás 
parochias ou ás extinctas collegiadas e os demais bens, cujos rendimentos 
forem computados nas canaruas-, 

8." Os terrenos baldios de  logradouro commum dos moradores do con- 
édlho e os do logradouro commum dos moradores da paradira; 

9." Por espaço de dez anoos contâdos da primeira cultura, os baldros, 
ris paíies, as charnecas e os terrenos tirados ás marks; assim como os ter- 
renos que, não tendo sido cultivados por mais de trinta annos consecut~vos, 
o ferem de novo; 

to.' Pelo tempo de vinte annos, contados do da primeira plantação, 
que se fizer depois da vigencia da lei de 17 de maio de 1880, os baldios 

ou charnecas, nos cumes e vertentes das montanhas e os areaes que forem 
plantados d e  arvores ; 

li." Pelo tempo d e  dez annos contados do da primeira cultura depois 
da vigencia da lei de  17 de maio de 1$80, as terras pantamsas, que forem 
enxutas por meio de drenagem e entregues a qualquer cultura; 

Pelo tempo de cinco anoos, a contar do primeiro em que estije- 
rem nas circumstancias de serem habitadoq, os predios urbanos rjue, nas 
cidades de  Lisboa e Porto, forem começados a construir depois da vigencia 
da lei de  17 de maio de 1880, e que forem arrendados por menos de  r4s 
508000 anuuaes, ou que forem divididos em andaies ou quartos separa- 
dos, cada um dos quaes seja arrendado a um diverso inquilino pw menos 
da mencionada quantia ; 

13.W~ donos ou usufructuarios de um ou mais piedios situados no 
mesmo concelho, quando a totelidade da contribuição, que houverem de 
pagar, seja wifenor a 100 réir ; 

14.' Os predios que, por effeito de leis anterrores, estavam rsentos d a  
decima ou da contribuição predtal por um determinado numero d e  ãnnos, 
emquanto este periodo se ndo completar. 

1õ.O 0 s  terrenos occupados pelas colmeias s6 emquanto o forem, e na 
parte em que, por tal motijo, deixarem de ser cultivados. Se, p n m ,  o 
dono das colmeias fdr arrendatario dos terrenos, o dono d'estes pagará a 
contribuição predial correspondente á renda que perceber. 

5 uriica. As isen~Oes, de que t~ac t am os n.OS 3 " a 13." d'este artigo, não 
comprehendem a contribuição predial que corresponder á exploracão dos 
predios rusticos ou aos foros, ceiisos ou pensões, ou quaesquer outros en- 
cargvs não isentos, com que os predios, ruatieos ou urbanos, estiterem one- 
rados; porqiie essa contribuiç~o será devida na totalidade. 

Art. 2.'' Para se ~erifrcar a isenção consignada m, n " 8 "0 a t .  1 .O, 

náo se carece de  praia preuia, nem das formaliddes prescriptas para os 
baldios, qiíe não forem de loçradouro comrnum 

Art. 3." As isençbes estabelecidas nos o."' 9 " a l i . "  do art. 1 o não po- 
derao tornar-se effectivab, sem qhe, ao respectivo escrwão de fazenda, se 
apres~nte  alvará passado pelo administrador do concelho, depois de vistoria, 
mquirição de testemunhas e audiencia da camara municipal I.  

1 Officio da Dzr Ger. das Contr Dzr de 3 d~ agosfo de 1882 -111 " sr - Respon- 
dendo ao otõcio de v s ', n O 8 de lulho proximo fiudo, tenho a dizer-lhe para os 
devidos elfeitos, que aos es<.rivães de fazenda, e não aos das adniimstracões dis eoaee- 
lhos, compete a organisação dos proceesos e$t&eleeido~ nos artigos 5.0-a 11 o doregn. 
lam~uto dp 25 de agosto de 1884, liara a isenção da rontribuiç~o predlal, de que traeta 
o artigo 3 O do riesmo regulamento, por iqso que ja assim se havia entendido e pran- 
cado, antes da promulgafão da carta de tei de 17 de maio de 1880 

Deus guarde a v s ' Direcyão geral das contrihiiições drr~rtas, 3 de agosto de 1882. 
- Pedro Auguslo de Camalho - Ill.mo Sr delegado do rhesouro no dislricto de porta. 
legre. (No Rd. e Doc. dos Act do l t n  da Faz. de 188% pag 61). 
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Art, 4." Para execução do disposto no artigo antecedente, os donos dos 
predios, a que se referem os n." 9.' a 1 i ." do art. i.", requererão ao admi- 
nistrador do concelho uma vistoria aos predioq, expondo a situaçâo dos 
mesmos, sua extensão e demais circumstancias necessarias. A vistoria s6 
se realisará depois ter começado a cultura 

Art. 5.' Recebida a petição, o administrador do concelho procederá 
logo nos termos seguintes: 

i." Dar& toda a publicidade, por meio de editaes, ao pedido do proprie- 
lario que pretender gosar da isenção; 

2." Inquirirá tres testemunhas ácerca das allegaçties do requerente; 
3." Marcará dia e hora. em que ha de proceder á vistoria, que nunca 

se effectuaiá antes de trinta dias depois d'aquelle em que tiver recebido 
a petição; 
4.' Fará intimar o requerente para que nomeie um louvado que, pela 

sua parte, concorra ao acto da vistoria, nomeará outro para o mesmo fim 
por parte da administração do concelho, e officiará á camara municipal, a 
fim de nomear um terceiro para desempatar; 
5." Convidara a camara municipal, por meio de o8icio dirigido ao pre- 

sidente d'esta, para que, por quem fegalmente a represente, possa assistir 
& vistoria e n'ella requerer o que tiver por conveniente aos interesses ge- 
raes dos contribuintes do concelho. 

Art. 6.' No dia e hora marcados, procederá á tistoria do predio o ad- 
ministrador do concelho acompanhado do representante da camara, se tiver 
comparecido, dos lomados e do escrivão de fazenda. que lavrark o com- 
petente auto. 

$ unico. O auto de vistoria será assignado por todos os que u'elle inter- 
vierem, e devera conter, a declara~ão da natureza do terreno, espeeifcan- 
do-se o que era aotes de cultivado, a sua situação, medição e confronta- 
ções, o genero de cultura em que tiver sido empregado e desde quando. 
e a importancia do rendimento collectavel que deva gosar da isenção pe- 
dida, se ainãa não tiver sido fixado. 

Art. 'I." Gumpndas as formalidades estabelecidas no artigo antecedente, 
o administrador do concelho remetterb logo o processa d camara munici- 
pal, que responderá, dentro de tres dias depois d'aquelle em que f6r re- 
cebido, o que se lhe offerecer Bcerca do mesmo processo, o será de- 
volvido ao administrador do concelho. 

Art. 8 O Recebido o processo da camara municipal, o administrador do 
concelho decidirá o pedido, como fbr liisto, por despacho motivado, leudo 
em consideração o que constar dos autos de inquento de testemuiihas e 
vastoria, a iesposta d a  camara municipal e quae'sqner representações de 
tereeii o. 

Art. 9.' O administrador do concelho dará publicidade, por meio de 
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editaes, á decisão de que teacta o artigo antecedente e a communicará 
officialmente B camara. 

Art. 10," Da decisão do administrador do concelho compete recurso para 
o conselho de distrieto, dentro do praso de trinta dias contados do imme- 
diato 6quelle em que tiver sido publicada. Este recurso póde ser inter- 
posto pelo requerente, pela camara municipal ou pelos contribuintes que 
tiverem impugnado a pretenção. 

Art. i 1 . O  O conselho de districto tomar8 conhecimento do recurso e o 
resolverá dentro do praso de vinte dias, depois d'aquelle em que fbr rece- 
bido. 

Art. 12.O Das decisões do conselho de districto compete recurso para 
o supremo tribunal adm~nistratiio, no praso e nos termos ~ T ~ S C N ~ ~ O S  no 
regulamento d'este tribunal. 

Art. 13." Quando o recorrente f8r a camara municipal ou algum con- 
tribuinte, devera, dentro de dez dias contados ,do immediato áquelle em 
que a decisão do conselho de districto ~iver'sido profenda, dar conheci- 
mento ao administrador do concelbo de que vae interpor recurso e apresen- 
t a r lbe  certidào, passada pelo conselho de districto, com a qual prove que 
realisou a interposição do mesmo recurso. S6 n'esta hypothese se suspen- 
der& a expedição do alvará at8 decisão do tribunal para onde se tiver re- 
corrido. 

Art. 14.0 Ultimado o processo estabelecido para a isenção de que se 
tracta e não tendo havido recurso para o supremo tribunal admioistrativo, 
o administrador do concelho, se a'decisão tiver sido favoravel ao reque- 
rente, passará o alvarh de isenção, que deve ficar registrado na adminis- 
tração do concelho assim como os titulos ou documentos em que se tiver 
fundado, e o entregara ao requerente. 

Art. 15.' Recebido o alvarh da iseuçào pelo requerente, apresental-o-ha 
este ao respectivo escriv.50 de fazenda, que passará recibo ao interessado, 
e fará a competente declaraçio no caderno das observaç5es á matriz pre- 
dial respectiva. 

Art. 16." Sobre a contribuição predial nào reche addicional algum além 
do imposto do s&llo dos documentos de cobrança, e os addicionaes locres 
que titerem de ser cobrados com a mesma contribuição. 

Art. 17.0 O predio 15 a hypotheca especial da contribuição predial que 
sobre elle reche. 

Art. 18.O No pagamento da contribuição predial. náo póde haver outro 
encontro que nâo seja o dos titulos de annullaçòes e o dos certificados de 
annu\laçbes por sinistros, de que tracta este iegulamento. 
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a d  1 s  cDotiagentes ~eparbd6s  a cada concelho pela junta geral do Qis- 
h t a *  

Art. 33." O governo ficaauctafisado a decretar que a reparkição dos 
oontmgebtes dist~iotaes, pelos concelhos, se faça por meio de vaia per- 
s e a g e m  uniforme sobra o reiidimento collectavel das matwes respectivas, 
quepta~hqwe&s districtos em que estiver terminado o seriiço da reerga- 
nmago das ummas matrizes. 

Art. 34.' Em todos os districtos, em que for decretada a reparti@n, dop 
conti$yq3&s digtilcta-m por concelbos nos termos dor arbgo dntqedente, 
sllõluea a i o t e r u e n ~ ã ~  das juntas geraes e tudo que nesta secçáo fica regu- 
lado para a caso da ~epartieãb ser feita pelas mesmas juntas. 

5 unrco. Verificada a hypothese de que tracta este artigo com relaçao 
a ' t o b s  oa&tnrtos, * d a  concelho pagará a contriburção predial que cor- 
respooder h percentagem uniforme que f6r decretada sobre o rendimento 
collectavel das matrizes respectiias, coniorme tiver sido verificado no en- 
wmataniieoto para o laoçamento do aanno a que a contiibutfjo respeitar. 

Art. 38.' Nos concelhos para que tiver sido decretada a peiceniagem 
wlmme, adospeza com aprganisa~ao das matrizes w á  distribuda, sempre 
que E LIOUVB~, petas cotlectas relatnas aa mesma cmcelho, addicionando-se 
ma respectioos conhecimen#o~, sob a epigrdphe de: sdespeaa com a orga- 
msapáu das n a t r i ~ a u  

i$cla~aç&s das camaras mnmcipaes contra os contmgentes repartidoa 
aea seus cbnoelhos 

kt. :Ni." A earaaca mumcipal poderh reclamar perante o supremo tri- 
b a l  administratiso, quando considere o reunicipio lesado na repartição 

- Eeiw pela junh geral. 
$ I." Esta reclamação, sendo da c a m a a m u n ~ c p l  d e  Lisboa, devera 

ss6 felta uo praso de dez dias, e sendo das outras camaras no praso de 
trinta. 

$ Os prasos contar-se-hão desde o dia immediato &quelle em que 
se renGcar a &rega da copia do inappa da repartrção do districto, na 
cmformidade do o." 3 do artiga 28." 

Art. 37." A reclamação da eamara municipal perante o supremo tribu- 
ria1 admmistrativo deverá ser motivada, junctando-se-lhe os docymentos 
comprovatiuos. 
- ' Art. 38." O gorernador civil informara o supremo tribunal administra- 
tiuo a respeito das reclamaçòes das camaras municlpaes. 

Art. 39.O Quando a çamara municipal, usando do direito que lhe con- 
fere o aptigo 36.". f6r attendida na sua rccIamaCjo, a decisão B'esta s6 será 

tomada em consideração na repartição do contingerite do districto no anno 
seguinte. 

Art. 40.' O direito de reclamação, por parte das camaras municipaes, 
caduca na hjpothese da repartição da contriburção predial pelos c o n c e ~  
ter sido decretada por meio de percentagem uniforme, nos termos do 
artigo 33." 

CAPITULO I1 

Da organisação das matnzes prediaes, sua substituição e Tenovago 

SECÇLO I 

Das deoiaraçóes dos contribuintes 

Art. 41 ." Os possuidores por qualquer titulo de predios rusticos ou urba- 
nos nas cidades de Lisboa e Porto, nas capitaes dos distnctos e nas'de- 
mais terras que forem consideradas de 3." ordem, para os &eitos da COR- 

tribuição industrial, são obrigados a prestar aos competentes escrivães de 
fazenda declarações por escripto com respeito aos seus predios. 

$ unico. Estas declaraçbes derem conter: 
Quanto aos predios urbanos, a sua situação ou localidade, numeros de 

policia, quando os houver, di~isões de que se compõe o predio, renda por 
que estiver arrendada cada uma das mesmas divisòes, f6ros e outros ericar- 
gos que os onerem; tudo nos termos do modelo n." 1 ; 

Quanto aos predios rusticos, a sua situação ou loralidade, nomes pro- 
prios, se os tiverem, quantitatrvo da semeadura, producçòes regulares, 
rendimento liquido annual, fóros e outros encargos que os onerem; tudo 
conforme o modelo n." I-A. 

Art. 42." As declarações de que tracta o artigo antecedente sao obri- 
gatorias s6 para os effeitos da organisaçdo de novas matnzes prediaes. 

Art. 43." As declarações serão escriptas em papel commum e em du- 
plicado pelos contribuintes ou seus representantes, e entregues aos respe- 
ctivos escrivães de fazenda. 

$, i." Quando o contribuinte não souber escrever, a declaração poderh , 
ser escripta e assignada por qualquer pessoa, a rogo do declarante, sendo 
a assignatura ou reconhecida por tabellião, em presença do rogante. ou 
abonada por duas testemunhas, que nesta qualidade a devem tambem 
assignar, ou autbenticada pelo regedor de parochia. 

$j 2 " O escri~ão de fazenda, vendo que os duplicados das declaraçóes 
conferem, rubricará um d'elles, e o entregara ao apresenlante. 

Art. 44." Para a entrega das declarações, os escrivães de fazenda an- 
nunciaráo por cditaes os dias e local em que as derem receber. 

$ unico. Na Bxaçâo do praso para a entrega das declarações, o escri- 
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vão de fazenda attenderl á commodidade dos contribuintes, tendo para esse 
fim em vista a área do concelho e a maior facilidade das suas communi- 
cações com a sede do mesmo concelho Em todo o caso, porém. este praso 
nunca poderá ser inferior a trinta dias. 

Art. 46.O O praso para a entrega das declarações deverá sempre ter- 
minar antes de começar o serviço da inspecção direcla aos predios. 

Art. 46? Recebidas as declarações pelo escrivão de fazenda, separal-as-ha 
por freguezias e d'ellas formará uma relação alphabetica dos nomes dos 
declarantes, a qual será com as proprias declarações entregue a quem 
dirigir o serviço de inspecção directa na respectita Ireguezia, que as de- 
voherb ao escrivao de  fazenda, findo que seja o dicto serviço. 

$ unico. Quando na mesma declaração se tractar de predios situados 
em diversas freguezias do mesmo coucelho, o escrivão de  fazenda faiá na 
relação as referencias necessarias. 

Art. 4 7 1  Nas terras onde não forem obrigatorias as declarações, po- 
derão os contribuintes, querendo, prestal-as aos respectivos escrivães de  
fazenda, os quaes procederão para esse fim de conformidade com o dis- 
posto nos artigos 43.", 4k0, 45.' e 46.' 

s~cç io  n 
Da inspecçào ãrecta 

Art. 48.O A inspecção directa aos predios será feita por freguezias e 
pelo pessoal a quem o governo tiver por convenienle rncumbir d'esie serviço. 

Art. 49.O A direcção do serviço da iuscrip~ão e descripção dos predios 
em cada dislricto compete ao respectivo delegado do tbesouro ou ao em- 
pregado especial que o governo nomear. 

Art. 5 0 . O  O pessoal incumbido do serviço da inscripção e descripçao dos 
predios será nomeado pelo delegado do thesouro ou pelo empregado espe- 
cial, conforme a direcção do mesmo serviço estiver a cargo d'aquelle ou 
d'este empregado. 

Art. 51.' A inspecção directa dos predios tem por fim a sua inscripçao 
e descnpção. 

$ 1.' A inscripção ser6 feita seguindo, quanto possivel, a ordem topo- 
graphica. 

2.@ A descripçâo será feita satisfazendo-se 8s indrcações seguintes: 
I Situação ou localidade dos predios; 
11. Nomes e moradas dos proprietarios ou usufructuarios: 
111. Nomes proprios dos predios, se os tiverem, e sua natureza; 
1V. As suas confrontações naturaes; 
V. A sua medi~âo rigorosa ou approximada, conforme a houver ou po- 

der ser feita, e segundo o uso ou esttlo da terra na falta de melhores ele- 
mentos; 

VI. As divisões, applicações e rendas dos predios urbanos; 
VII. As culturas, applicações e modo de exploração quanto aos predios 

rusticos; 
VIII. Porção de semeadura que estes predios comportam; 
IX Rendimento bruto annual e regular dos predios rusticos em gene- 

ros, ou em dinheiro parido deva ser determinado s6 por esta Mrma; 
X. Classe de teireno por cada especie de cultura; 
XI. Nomes e moradas dos rendeiros e importancia das rendas dos pre- 

dios rusticos : 
XII. F6ms e outros eiicargos que onerem os predios. 
Art. 52.O A inscripção dos pledios far-se-ha em cadernetas de cem 

folhas cada uma, conforme o modelo n.O 2, sendo estas numeradas e ru- 
bricadas pelo escrivão de fazenda respectivo. Na folha do rosto das cader- 
netas se designará o districto, o concelho e a freguezia, o numero de 
ordem das freguezias do respectiío concelho e o numeFo de ordem dds 
cadernetas de cada freguezia. 

Art. 53.O Em cada folha da caderneta não se deverá inscreier mais de 
um predio, e qualquer, emenda ou rasura, que n'ella se faça, será resal- 
vada na respectiva folha. 

$ unico. A inscripção dos predios terá uma numeração de  ordem em 
cada freguezia. 

Art. 5 4  O As cadernetas, á proporção que se forem preenchendo, serão 
encerradas por meio de um termo, no qual se designará o numero de  pre- 
dios inscriptos nd caderneta e os correspondentes numeros de ordem d'esses 
predios, bem*como a circumstancia de estarem resalvadas todas as emeu- 
das ou rasuras que a caderneta contivei. Este termo de encerramento ser6 
assignado pelos individuos que tiverem interferido no serviço da inscriwao 
e descripção dos predios. 

Art. 55.' O rendimento bruto annual dos predios rnsticos ser8 avaliado 
segundo o que os mesmos predios produzirem em annos regulares, sem 
attençáo aos accidentes fortuitos que prejudiquem a producç?io, os quaes são 
considerados pelo modo estabelecido no capitulo 1 2 . O  d'este regtilamento. 

Art. 56.' O rendimento annual dos predios urbahos será a renda. por 
que estiverem arrendados. 

Quanto aos predios urbanos não arrendados, dados gratuitamente ou 
occupados pelos proprios donos, o rendimento ser8 determinado por ava- 
liarão. 

Art. 5 7 . O  Nas avaliações em geral, ter-se-hâo em vista as derlara~ões 
prestadas pelos interessados, as quaes devem estar em poder de quem dl- 
rigir o serviço na Freguezia nos termos do artigo 46." 
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Art. 58." Nas avalrações do rendimento dos predios rusticos e dos urba- 
nos, quando estes tiverem de ser avaliados, tomar-se-ha -quanto possivel 
por typo, ern cada freguezia. a renda dos predios arrendados, escolhendo-se, 
para cada localidade e para cada especie de predios, o arrendamento que 
melhor possa servir de modelo para ds comparações, e tendo-se em vista, 
para os predios rusticos, não so a importanera da renda para o senhorio, 
mas tambem o producto da exploraçao para o rendeiro. 

$ unico. As officinas de lavoura, coosiderando-se como taes as casas de 
malta, palheiros, abegoarias e celleiros annenos a predios rusticos e que ser- 
-virem excluavamenle para iecolher os jornaleiros ou empregados no amanho 
das terras. os generos, os gados e os instrumentos agricolas, embora não 
Ibes seja fixado rendimento colleetavel especial, salva a hypothese de esta- 
rem arrendadas ou cedidas gratuitamente, serão attendidas para a fixação 
do rendimento eolleetavel dos predios rusticos, a que pertencerem e cujo 
valor e rendimento augmerctam. 

Art. 59." Nas cadernetas $6 se designará o rendimento bruto dos pre- 
dios; rstó 6 o que elles regularmente costumam produzu sem abatimento 
algum. - 

Art. 60." Na deseripção de um predio em parte rustico e em parte 
wbano, ser& especificada a renda respectiva a esta parte. 

Art. 61.O Todos 05 predios, fejam ou n8o isentos da contnbuiqão pre- 
dial temporana ou permanentemente, deverao ser inscriptos nas cader- 
netas. 

Art. 62." Considerar-se-ha predio rustico o que fòr destinado para 
qualquer especie de cultura, exceptuados os jardins, quintaes, parques, 
alamedas ou outros similbantes de melu recreio, que constituem logradouro 
da casa de habitação, cujo valor e rendimento augmentam. 

Art. 63." Considerar-se-ha predio urbano o que f6r destinado para ba- 
bitaçãe ou para exercicio de alguma industria que não seja a da cultura 
da terra. 

Art. 64.' Considerar-se-ha predio em parte mstico e em parte urbano 
aquelle que f6r destinado simultaneamente para qualquer especie d e  cul- 
tura e para habitação ou exercicio de alguma industria, que não seja a da 
cultura da terra. 

Art. 65.' Os terrenos occupados pelas colmeias serão tnscrrptos sem 
desrgnaçáo de rendimento, notando-se apenas a applicação que t&m; salva, 
comtudo, a bypothese de estarem arrendados; porque, dada ella, será a 
competente renda considerada como rendimento que é. 

Art. 66 O Quando um predio e s t i~e r  situado em dicas freguezias domc- 
smo ou de differente concelho, se f6r urbano, será inscripto na caderneta 
da freguezia a que pertencer a parle por onde tiber a principal ser~eot ia ;  
se Mr rnstico, e não murado, na da freguezia em que estiver situada a 

a maior parte; se  Mr rustico e murado, na da freguezia a que peftencer 
a parte por onde tirer a priacipal serrentia; se fòr em parte rustico e ent 
parte urbano, na da ireguezia a que pertencer a parte urbana: ficando, 
emtudo,  salva qualquer circumstancia tmpreuista que, a bem do serviw 
ou das localidades, aconselhe a proceder de outro modo. 

Art. 67." Na descripção dos pred~os urbaws far-se-ha disti~bcçào das 
suas dirisóes, quartos, lolas ou andares, quando possam ser arrendados OU 

occupados separadamente. 
Art. 68." O rendimento bruto dos pedios rusticos ser& especificado éin 

generos e em dinheiro; ser&, porem, especificado s h e n t e  em dinheiro O 

rendimento bruto das hortas, o dos pomares de e s p w h  ou Be carofo, 
quando as arvores não eãcederem o numero de cincoent,a, e *de peque- 
nos predios, cujo rendimento bruto nâo seja superior a 1Q8000 r&. 

Art. â9.O A avaltaçao dos predins omissos e dos que, por qualqiiec outro 
fundamento, tenham de ser inscriptos nas matrizes, será feita  elos iodi- 
viduos qne titerem procedido ao arrolamento geral doi ~ r e d i a s  no anno 
em que aquelles deveriam ter sido inscriptos, ou por quem legalmente os 
subsiituir e com as  mesmas formalidades. 

Art. 70.O Concluido o serviço da inscripção e descripcão des predios 
em cada freguezia, serão as compe(entes cadernetas entreguer;, por quem 
dirigir o serviço n'esta, ao escrivão de Eazenda do respec~iro concelho. 

Art. 71.O Instrucçóes especiaes de quem dirigir o serviço no districto, 
com approvaçio previa da direcqão geral das contribuições directas, e 
consideradas as circumstancias peculiares do mesmo districlo, regularao 
mais desen~oltidamente o modo pratico de se executar o serviyo da inseri- 
peão e descrrpção dos predios. 

Dos informadores 

Art. 72." Em cada freguezia, poderão haver os informadores que foredn 
necessarios para prestarem os esclarecimentos de que careçam OS enea r r e~  
gados do serviro da inscripçào e descripção dos yredios e para auxiliar as 
juntas fiicaes na decisão das reclamaraes sobre a matriz. 

$ unico Aos delegados do thesouro, sobre proposta da juota fiscal, 
compete fixar o numero maximo dos informadores, que poderão prestar 
serviço em cada coricelho. 

Art 13." Os informadores de  que tracta o artigo antecedente serão 
nomeados pela jrinta tiscal. 

nnico. A nomeação de informador deve recair em pessoa de reconhe- 
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cida probidade, que não tenha menos de 25 annos, e possua o maior conhe- 
cimento possivel da freguezia em que tiver de prestar serviço. 

Art. 74.O O informador, que se não julgar nas circumstancias especifi- 
cadas no $ unico do artigo 73.", ou que se considerar inhabilitado para este 
serviço por ter  mais de sessenta annos de idade, ou por qualquer outro 
motivo attendivel, poderá requerer a sua escusa. 

$ unico. O requerimento para escusa será dirigido á junta fiscal, que o 
resolvera como Mr de justiça, nomeando logo quem s~ibstitua o requerente, 
s e  fôr dispensado 

Ait. 75." O informador, que nu correr do serviço se náo mostrar habi- 
litado com os conhecimentos indispensaveis para o bom desempenho das 
suas obrigafões, ser& logo despedido pela junta fiscal, por acta seu ou a 
requisição d e  quem dirigir o serviço da inspecMo directa na freguezia. Ve- 
riticada esta hypothese, a junta nomeará logo quem substitua o informador 
despedido 

Ait. 7 6 . O  O serviço de inFormador 6 obrigatorio por um anno. 
Art. 77." O informador B considerado como tal  emquanto lhe não fdr 

retirada a nomeação a seu pedido ou por máu serviço que preste. Em 
quanto servir, cumpre-lhe, pelos meios ao seu alcance, pôr-se ao facto das 
occorrencias que se derem com respeito aos predios da sua freguezia, a 
fim de estar sempre habilitado a prestar os esclarecimentos que lhe forem 
pedidos. 

Do preço medio dos generos para a redncçáo do rendimento bruto 
a rendimento bruto em dinheiro 

generos 

Art. 78." A reducçào a dinheiro do rendimento bruto em generos será 
feita pelo termo medio dos preços correntes dos generos, nos ultimos tres 
annos anteriores ao da formação das matrizes. 

Art. 79." As camaras muiucipaes deverào registrar o preço dos generos 
d e  producção agricola no tempo das colheitas e não mensalmente durante 
o anno. D'este sepslro enviarão certiddo authentica ao respecti~o delegado 
do tbesouro. 

Art. 8 0 . O  S e  os precos medios constantes dos registros das camaras 
municipaes forem inferiores ao verdadeiro termo medio dos preços correu- 
tes nos annos que servirem de base para o calculo, o delegado do thesouro 
solic~tará das camaras as devidas rectificações. S e  as camaras se não pies- 
tarem a fazer as rectificações pedidas, os preços constantes dos seus re- 
gistros serão suhstitiiidos pelas mediai dos preços nos mercados reguladoies 
a que pertencerem os respectivos concelhos, segundo os elementos exis- 

.tentes na repartição do governo eivil, que devem ser fornecidos ao delegado 
do thesouro quando os pedir 1, 

Da tabella dos abatimentos para despezas de cultura 

Art. 81." Para a fixaçao do rendimento collectavel dos predios rusticos, a 
junta fiscal das matrizes, de que tracta o artigo 1 i&.@, determinari em quantas 

8 Officio da Dfr. Ger. das Contr. Dtr. de !8 de abril $? 1882 -111."" sr. - Tendo v S.' 
exposto emseu officio de 22 de março proximo findo, nao ser possivel, pela deficienciados 
documentos fornecidos pelas eamaras municipaes dos concelhos d'e\se distnctoe governo 
em1 respectivo relativamente ao preço dos generoe paraa orgauisação d a  novas matri- 
zes prediaes dar o devido rurnpriniento ao disposto no artigo 78 "do regulamento de 25 
de agosto 4881 ponderando que ein 1871 e 1877, quando teve logar arevisão e reforma 
das hctuaes mátrizes prediaes, se offereeeram em tal oblecto a8 mesmas difficnldades, 
sendo entáo auctorisado o delegado do thesouro, de accordo com o eovernador civil, a 
fixar o preço dos genei os tanto para a reducfão do rendimento colle&avel em dinheiro, 
como para a dos encargos pagos em diversos generos, porem que, achando-se agora 
ronstituida a commissão executiva dalunta geral do districto, corporação que não exis- 
tia n'aquellas epoehas, seria talvez a dicta commissão a mais competente para fisar, 
com previa audieneia do governador civil e delegado do thesouro, o preço dos referidos 
generos couela~ndo por pedir uma resolurão sobre o assumpto e mostrando-se das 
catidõds das camaras municipaes, documénto4 que acompanharam o dicto officio de 
v s = que pdos anws de 1879, i880 e 188L so consta o prep de poucos generos fal- 
tandio de muitas producções, e que ate na camora de Santa Cruz, não havia regslro 
do preço dos generos agricolas no tempo das respectivas eolheitds, resultando que as 
difficuldades ponderadas podeni ser encaradas debaiao de dois pontos de vista, ]a no 
caso de haver necessidade de rectificação aos precos medios dos generos constantes das 
dietas certidões eamararias, ja no caso de se saber como devem ser suppridas as la- 
cunas das mesmas certidaes, quanto amuitos dos generos, foi resolvido, por despacho 
de 9 do corrente, que, pelo que toca ao primeiro ponto, não ha necessidade de providenc~a 
alguma especial, visto ser a h~pothese espressdmente prevista no artigo 80 do regu- 
lamento de 83 de agosto de i68i2 e. pelo que toca ao segundo ponto, que deve ser ainda ' 

de conformidade com a disposiçao do mesmo artigo que a hypothese tem de ser resol- 
vida porque efiectivamente, determinando o citado artigo 80 "e os preços medios dos 
geo&ros constantss dos registos camaranos podem seiireclificados pelasproprias cama- 
ras a solicitação do delegddo dolheeouro e ate substituidos por outroç, quando as ca- 
ma& se não prestarem as rectificações ;"r maioria de razáo se deve entender que, na 
falta de registos camararios, seja a fEa(jo do preço niedio feita de conformidade com 
a ultima parte do]a citado migo 800 do mencionado regulamento de 25 de agosto de 
i881 O que eommunico a v s ' para sua intelligencia e efleitos devidos 

Deus guarde a v s ' Direc~ão geral das eoninbuições directas, 18 de abril de @%L 
- Pedra Auguslo de Carvalho - 111m4 sr. deleçado do thesouro no distncto da Horta. 
(No Rel e Uoc dos Act do dlzn da Faz de 1882, pag 88) 

OEcio da Dtr Ger <ias Contr Dzs de 3 de maio de 188% - I11 sr -Tendo 
sido presentes, a s exa o ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, as 
representaq8es da lunla geral do dlstrieto de Anyra do Heroisnio, da associação 
commercial e muitos contribuiutes do mesmo distncto, reclamando contra as tabet. 
las dos preços medios pelos quaes têm de ser reduzidos a dinheiro os generos para 
as novas matrizes prediaes, mandadas organisar n'esse districto por deepacho de 
3 de janeiro ultimo, não s6 por incompetencia de v S '  para fixar taes preços, como 
por excessivos quanto a alguns generos, allegando-se quanto a incompetencia que 
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classes, aEO hez, deve: ser dividido o terreno, e estabelecer8 em cada m a  
a percentagem dos abatimentos a fazer no rendimento bruto de  cada cul- 
tura, por fórma que a mesma percentagem não possa ser superior a 40 por 
cento na primeira classe, a 50 por cento na segonda, e a 60 por cento na 
terceira. 

Art. 82.O Para a 6raç;io do rendimento collecta~el d e  que tracta o a r -  
tigo antecedeute, o escrivão de fazenda reunirá todos os dados estatisticos, 
tnbrmações e esciarecimentos que poder obter, e lera em atteução que a 
somma total d'aquelle rendimento não poder& ser inferior á renda iiem aos 
fóros e encargos com que o predio estiver onerado. Em qualquer d'estes 
casos, conhecerá que se commetteu erro quer na designação do rendimento 
bruto em generos do predio, quer na fixação das classes, quer finalmente 
aas percentagens dos abatimentos estabelecidos para as mesmas classes 
pela junta fiscal. N'esta bypothese o escriváo de fazenda requererá b junta 
a necessaria rectificação. 

Art. 83." A junta fiscal, fazendo as rectificações que forem necessarias, 
fixará definitivamente os abatimentos para gastos da cultura dos predios 
rusticos no concelho ou bairro, e formara uma tabella, conforme o modelo 
n.' 3, que será assignada por todos os seus vogaes. Esta tabella estar8 
presente quando os contribuintes forem conrocados pata examinarem as 
matrizes e reclamarem a respeito d'ellas o qtie tnerem por conveniente. 

$ 1.' O escrivão de  fazenda remctterh logo ao delegado do thcsouro 
uma copia da tabella feita pela junta fiscal. 

$ 2." O delegado do thesouro, logo que tiver recebido dos escri%àes de  
fazenda as copias de todas as tabellas do seu districto, remetterá copias 
d'ellas á direcçào geral das coutribuiçòes directas. 

v s '  não podia por si so fixar taes precos medios, por isso que, nos termos do novo 
remlamento de 29 de agosto de $884. nem reuuisitara nreviamente as resnectivas cama 
15; üiLiiici~~es a3 reitiiirsfces duj Grcyos &r ciias h>ádor' uciii se a&ordou com o 
gi,vcruadur civil, a T C S ~ J C . ~ ~  do$ 1irejos d113 IIICI.C~JOJ r< guladure, [..ia 2s iab, Il:is ,luc 
estabeleceu, e quanto ao excessodos preços fixados. coniestaudo-sé como exorbitanie o 
preço de 4ãU reis por cada alqueire de trigo, o de 300 reis por cada caixa de Israqa, 
o de 200 reis por cada canada de vinho e o de 360reis pur cada alqueire de milho não 
cogulado acrescentando-se mesmo quanto a Jaran~a e ainda em certo modo quanto 
ao ~inho, '~ue nenhum preço se delia fixar, pelas eir&mstanrias especiaea a anormaes 
em que se encontram estas pruduc~õeu , o mesnio ex ma ministro, tendo em vista o ex 
peuaido em taes representa$òei e os esclarecimentos prestados por v. s em seus offi 
cios de 1% e 17 de abnl proximo ündo, resulveu, por seu despacho de 9i do corrente 
mez, de conforniiddde com u parecer Cesta diree~ão geral que v a', de accordo coni 
o governador civil desse distrielo, reformem as tabellas do's preços dos generos de que 
se tracta, attendendo se ate onde fbr justo e equitativo as reclamações apresentadas, 
sem exciusão de qualquer ramo da pioduc(.ão agricola, que effectivamenle exista nos 
a~eClh0s d'esse reIerido dialiirto 

Deus guaide a v s a  Uireeeão geral das contribuic;aes directas, 3 de maio de 1882. 
- Pedra Adgwto de C~ir~iulho - 111 mo sr delegado do thesouro no districto de Angra 
do Heroismo. (No Rel. e Doc. citado, pag. 59). 

Do apuramento de esclarecimentos pelo escrirão de fazenda 

Art. 84 W s  escrivães de  fazenda, antes de procederem 8 formação das 
matrizes prediaes, tiaetarão quanto possivel de  obter a maior copia de escla- 
recimentos Acerca do verdadeiro valor e rendimento dos predios. 

Art. 8 5 . V a r a  os effeitos do artigo antecedente, os escrivães de fazenda 
recorrerão : 

1 ." Ás copias authenticas das declaraq6es Feitas pelos proprietarios por 
eccasiàe de  expropriações de  terrenos seus para estradas, caminhos de  
fm, e quaesquer outras obra9 de utihdade publica, as punes copias Ihes 
devem ser remettidas pelòs delegados do procurador regia; 

2 . O  Aos registros das consertatorias, que Ihes serão facultados pelos respe- 
ctivos conservadores nas mesmas conservatorias ; 

3 . O  Aos livros de receita eventual; 
4 O Aos inlentarios judiciaes; 
5 . O  As escriptiiras de contractos sobre a propriedade r u h a  e urbana. 

que constareni dos livros das notas dos tabelliães, os quaes livros Ihes serão 
franqueados nos competentes caitorios; 

6 . O  Ás participações que os tabelliães ficam obrigados a fazer-lhes de  
todas as escriptoras de  contrattos de compra e venda de cortiça; 
7.' Aos processos das expropriaç6es; 
8." todos e quaesquer outroselernentos, aqui não designados, que possam 

produzir a maior sornma de eslarecimentos a respeito de cada predio, prin- 
cipalmente ao caderno de  aperfeiçoamentos de cada matriz. 

S E C Ç ~ O  VI1 

Da formação da matrlz predial 

Art. 86.' As matrizes prediaes serão feitds pelo escriião d e  fazenda. 
Art. 87." O escri\áo de fazenda, á proporçào que f8r recebendo as  

cadernetas da insrripção e descripção dos predios, irá logo conRontando 
estes elementos com os de  que tractam a primeira e sexta secçio d'este 
capitulo ; quando lhe parecer que aquelles trabalhos se affaslam da ver- 
dade no todo ou em parte, chamará a attenção d o ~ s  individuos que n'eiles 
interrreram para os factos com que se não conformar, indicando-lhes os 
fundamentos que tem para isso, a fim de qiie, OU por virtiide de  nova in- 
specção, ou por qualquer outro meio que julgarem mais conveniente, r e c t r  
fiquem ou ratifiquem os factos accusados. 
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Arl. 8 8 . V e i t a s  as confrontações de que tracta o artigo antecedente, 
e depois de rectificado o seríiço da inscripção e descripção dos predios, 
quando para isso tenha havido motivo, o escrivào de fazenda irá logo for- 
mando a matriz da freguezia a que respeilar o mesmo serviço. 

Art. 8 9 . O  A matriz predral ser& feita conforme o modeto n.* 4, e ter& 
os seguintes dizeres : 

4.0 Numero de ordem topogi aphica ; 
2 . O  Situação ou localidade dos predios ; 
3.O Nomes e moradas dos proprielarios ou usufructuarios; 
4." Designaçao dos predios com 05  seus nomes proprios, se os tiverem, 

da sua oatureza e confroulações ~raturaes; 
5." Medição rigorosa ou approximada dos predios, segundo o systema 

metrico em iigor, fazendo-se para isso as reducçbes que forem necessarias; 
6 . O  Porçào de semeadora que os predros comportam ; 
7." Rendimento bruto medio em generos dos predios rusticos ; 
8 . O  Rendimento bruto em dinheiro ; 
9.O Quota parte da prodiicção bruta aniiual, em generos e em dinheiro, 

dos predios que se não cullivam todos os annos; 
10." Classe do terreno por cada especie de cultura ; 
11  ." Rendimento collectavel parcial ; 
12," Rendimento collectai.el total ; 
13.0 Rendas pela cultura dos predios rusticos: 
14.O Nomes e moradas dos rendeiros dos predios rusticos ; 
15 O Referencias ao caderno de aperfeiçoamentos; 
1 6 . O  F6ros e quaesquer outros encargos que oneram os predios. 
Art. 90.0 Cada artigo da matriz predial seriirii para n'elle se inscreier 

um predio. Todos os artigos serão numerados segurdamente na mesma 
matriz. 

Art. 91.' Cada artigo da matriz predial serl Fechado com um risco de 
tinta, ficando cinco linhas ein branco. 

Art. 92.' Nas matrizes $6 deixarão de ser inscriptos os predios per- 
manentemente isentos da cootribuir;ão predial; mas, se o predio estiber 
onerado com algum encargo sujeito á contribuiç~o predial, será inscripto 
na matriz, lançando-se n'ella como unico rendimento collectavel a impor- 
tancia do encargo. 

Art. 93.' A respeito dos pr'edios temporariamente isentos da eontri- 
buiç21o predial, não será designado o rendimento collectarel nas matrizes, 
mas notar-se-ha o motivo da isenção, a epocha em que ella tiver começado 
e aquella em que deva acabar, quando seJa por periodo determinado. 

Art. 94." O rendimento collectavel dos predios urbanos ser8 a renda 
annual por que estiverem arrendados, ou a que for determinada por ava- 
liaçâo, quanto aQs predios não arrendados, dados gratuitamente, e ainda 

quanto aos arrendados, sempre que a importancia da renda for muito 
inferior á de outros predios iguaes e similhantes. 

Art. 95." O disposto no artigo antecedente 6 applicavel aos moinhos. 
azenhas e lagares, quando por couta dos rendeiros tenham de ser feitos 
os reparos e mais despezas dos engenhos, levadas e presas, e poi conta 
dos senhorios os concertos das casas; quando, porbm, por conta dos se- 
nhorios, delerem ser feitos os concertos e. reparos, tanto das casas como 
dos engenhos, levadas e presas, o iendimento collectavel d'estes p r d ~ s  
será a sua renda liquida de 2 0  por cento. 

Art. 96." Orendimento collectavel dos predios urbanos, que se edificarem 
emquanta durarem as matrizes de qualquer concelho, será o que thes com- 
oetir segundo os preceitos dos artigos e 94.0, atiendendo-se ao disposto 
110 neO 12.0 do &tigo 1.0 

-Art. 97." O rendimento collectavel dos predios rusticos 8 o rendimento ~. 

bruto que lhes for fixado por avatiaçáo, dos gastos da cultura OU 

exploragão, quando taes gastos tenham de fazer-se. 
Art. 98.O O rendimento coileetavel dos predios que costmom 6car de 

pousio, será fixado na media que corresponder ti somma do rendimento 
de um anno da cultura e das pastagens ou quaesquer outras producçbes 
nos aMOS do pousio; por, exemplo: 

................ 

................ . 
em 1880, cultura.. 100d000 

Predio A..  em 1881, pastagens ó0$000 ................. em 1882, dietas.. 40&000 

........................ Rendimento collecta~el. 608000 
1 

$, UMCO. Similhaotemente se proceder& quanto ao rendimento collectavel 
dos pinhaes e matos, pela venda d'estes ou córte das madeiras; sendo o 
dicto rendimento fixado na media, que corresponder aos aunos, em que 
estes factos se repetirem. 

Art. 99.0 O rendimento collectavel dos predios que eram sujeitos ao 
extmcto imposto do quinto k o dobro da importancia a que o mesmo ren- 
dimento correspondia se esses predios esttvessem s6meete sujeitos h 
decima; mas se apenas parte do drcto rendimento tiresse sido sujeito 
áouelle imoosto. o iendimento collectavel será dobrado quanto a essa parte 
1 - -  . 
e singelo quanto á parte restante. 

Art. iOO.O Se um predio, que era sujeito ao extincto imposto da decima, 
estiver onerado com algum fbm, censo ou pensão que fosse sujeito ao quinto, 
a importancia fh, censo ou pensa0 serti addicionada ao rendimento 

43 
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collectavel do mesmo predio. Sobre estes encargos tem de recair dobrada 
a contribuiq&o predial. L 

8 runicoí5, Pelo eantrarn; quando o faro, censo ou peos8o seja isento da 
eotltnhição predial, ser8 abatida do rendimento collectavel do predto a 
m p o r t ~ i n  do encayo isento. 
-'..kt., 16 1.9 Se nm predio, que era sujeito ao extincto imposto do quido; 
e%~ivevoaerado com dgum fdrq censo ou penG0 yue fosse sujeito ao extinclo 
iPapasto da d e c b a ,  do rend+mento coilecta\el d'ess predio, calculado 
segundo o artigo antecedente, se abaterá a importancia do faro, censo ou 
pemao. Sobre estes encargos tem de recair singela a contrhuição piedial. 

~,&.unico. ,.Quando.o Faro, censo ou pensào seja isento da eoninbwção 
~red~a l , ,  do rendrmeato collectauel do mesmo predio se deduzirá o dobm 
da importaucia do encargo isento. 

i Ant. kOQ9 Q disposto nos prtigos 99.t 100.O e 101.' whsistirh dm- 
quanto m predios, f&m, ceu.6 QU pensbes pextencerem ás pessoas ou 
corporaç6es que estão sujeitas h coritrábp1ição predial dobrada, ou isentas 
de contrhuilão; porque, quando por virtude das leis da desamorksação, 
taap, beiw passarem,.para o~tros~pos~uidores, far-se-hão as neeessarias re- 
cti6ca@es,~oil.ead~~~tocollectaiel dos respectivos predios para os effeitos 
de recair, sobre elles ou os seus encargos, a cuotnbvição ,predial conforme 
os prrncipios geraes que ficam estabelecidos, e a contar da data da posse dos 
n o w  posiuldores. 

AFt. 143.' Os terrenos occupados pelas mimeias. uão,estando arrenda- - . . .. - - 
dos. ser& inscriptos nas ma&izes por lembran~a e sem designação de 
rendimento collectaiel. No caderno das obseriag~es se lançar6 a compe- 
teme *nw. 

AFt. 101.' Na matriz ser6 designado o rendimento collectavel de cada 
especie &e cultura. ou euyloração dos predios rustrcos, e bem assim o de 
cada diiisão dos predioa urbanos O rendimento coll~ctavel total de cada 
predio será lançado na respectira columa, de sorte que se possa smnmar 
c+om o dos uqtros prediosdescriptos na mesma foba da matriz, c y a  somma 
~á ,t$ansportada para a folha seguinte. 

Art. 105.O Para a 6xaçáo do rendimento collectarel, não se fará aba- 
timeato algum dos eucarges com que os predios estnerem onerados. 

Art. f O proprietario Lradireito,salwo alguma conve~ãopartic~1as, 
a dedear do %O, da pensa0 ou de outro qualquer encargo similhdnte, a 
~ ~ p o r t a n c i a  daeontributçàa ~omespondente a cada um d'elles. 

& iinrco. Quanto aos predros dituados nas ilhas adjacentes, onde, por 
costume geral da terra, o pagamento do dizimo co~respondente ao faro 
estava a cargo do forero, não poder& este exigw que o senhorio lhe &one 
senbp P que por elb pagar a maior, por effeito do aggraramento evenbal 
da cool~ibui~ão predial qtie &.ou substrtuindo o extineto dizmo. 

Art. 107.O As matrizes prediaes apresentarão a somma total do rendi- 
mento collectavel dos predios n'ellds inscriptos,le ieião os livros aurtliares 
de que tracta o capitulo 6.' 

Art. t O B . 9 a  matriz, depois de feita e antes de ser exposta á recla- 
maçâo, se extrairá um mappa, conforme o modelo n." 5 ,  contendo por 
ordem alphabetica os nomes e moradas dos proprietarios, usufructuarios 
eu adjudicatarios, e o rendimento collecta~el total dos predios que cada 
um possuir na fregueoa. D'este mappa se tirarão os exemplares impressos 
qw forem necasarios para serem distribuidos p e l a  contribuintes da 
parochia. 

$ I." A distribuição doa mappas impressos ser& feita por intervençào e 
sob responsabilidade dos regedores de parochia. 

$ 2 . O  Os mappas de que tracta este artigo, quando forem relativos a 
contribuiotesresidentes f6ra do concelho, poderão ser erutregues ouremettidos 
aos procuradores, administradores ou feitores dos mesmos contribuintes. 

S E C Ç ~ O  VIiI 

Da substituição e renovagão das matrizes prediaes 

Art. 1 0 9 . O  As matrizes prediaes, organisdas nos termos d'este regula- 
mento, podem ser: 

Substituídas, quando se der inexctidão manifesta; 
Kenovadas, quando, por confusdo reconhecidd, ou por deterio~agão irre- 

mediavel, não possam continuar a sertir. 
Art. 110.O A substituiç80 ou renovação de que tracta o artigo anteee- 

dente, p6àe ser decretada, não sO em geral, para todas as matrizes de um 
di5trict0, mas tambem em especial para as de um determ~nado concelho, 
e ainda para as de uma ou mais freguezias do mesmo ou de diversos 
wncelbos, conforme se manifestarem as razões determinativas da substt- 
tuiçào ou renoi açào. 

Art. 111.' Na primeira hjpothese do artigo 109.", a sitbstituição das 
matrizes ser$ decretada sobre proposta Fundamentada do delegado do tbe- 
souro do districto respectivo, ou em virtude de requerimento assignado 
por dois teiços do numero de contribuintes por imposto ~redial  em cada 
Ireguezia, parido se reconheça existirem de facto inexactidões na fixação 
do rendimento collectavel dos predios d'essa freguezia, que não possam 
ser sanadas por outra fúrma. 

Na segunda hypothese do mesmo artigo, a renovaç30 ser& ordenada a 
do dolegado do thesouro, das Juntas fiscaes ou dos escrivães de 

fazenda, devendo, tanto estes como aquellas, dirigir o pedido por inter- . . 
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medio do competente delegado do tbesouro que  o submetterh, com o seu 
parecer, & consideração do governo, pela direcção geral das contribuições 
directas. 

Art. 1 1 2 . O  A renovação das matrizes consiste na copia de  tudo quanto 
ellas contenham, e que  estiver vigorando ao  tempo da  renovação. Es te  
serviço compete ao escrivão de  fazenda. 

$ unico, A matriz renovada será authenticada pela junta fiscal, no i  me- 
smos termos que  vão eqtabelecidos para as matrizes reorganísodas; devendo, 
porbm, no primeiro termo d e  encerramento que  s e  lhe bzer, declarar-se 
a circumstancia de  ser a matriz a renovação da  q u e  estaia servindo, e com 
a qual está conforme na parte em vigor. 

Art. 113." O processo a seguir, com respeito eis matrizes que tenham 
d e  se r  suhstitutdas por inexactas, será o mesmo que vai estabelecido n'estc 
regulamento para a reorganisatâo geral das matrizes. 

CAPITULO 111 

Das jun tas  Escaes das matrizes 

Art. 114 ."Em cada um dos concelhos do continente do reino e ilhas, 
haverá uma p u t a ,  que  s e  denominará «junta fiscal das matrizes». 

Art. 116." A junta fiscal das matrizes ser& composta d e  cinco membros 
effectivos e tres supplentes, nos concelhos e m  que houver conservatoria 
privativa, e de ciuco membros effectivos e quatro supplentes n'aquelles e m  
que a não houver. 

$ I." Sào membros natos das juntas, por força dos seus cargos, os 
escrnães de  fazenda em todos os concelhos, e os conservadores do registo 
pzediai nos concelhos e m  que hoiiver conservatorid privativa. 

$$ 2.' Os demais vogaes das juntas serão escolhidos pelo delegado do 
thesouro d e  cada districto, d e  entre doze individuos indicados pelas camaras 
municipaes. 

$ 3:" Os conservadores nos concElhos de  Lisboa e Porto poderão fazer-se 
substituir no  serviço das juntas pelos seus ajudantes 1. 

1 Offieio da Der. Ger  das Contr. Dzr de 13 de dezembro de 1881 -I ll -O sr  -S ex o 
miu:stro e secretario de estado dos negocios da fazeuda a quem foi presente o officio de 
v.s , sobn o l 381  de 30 de novenbro proximo findo, pédiudo ser illucidado sobre quem 
devasubstituir no serviço da junta tiscal das matriles o conservador nos concelhos em 
que houver conservatoria privativa, por isso que o $ 3  O dd artigo (15 do regulamento 
de 25 de agostb uitimosomentedad faculdade aos conserradores nos concelhos de Lisboa 
e Porto de se poderem fazer substituii pelos seus ajudantes ordenou o mesmo ex mo 
ministro, Por seu despacho em data de houtem que se declarasse a v s: que desde 
w e  a lei de 17 de maio de 1880 e oregulamen& de 25 de agosto do corrente aMo de- 
temmram que os conservadores privativos eram membros natos e presidentes das 

$ 4." A presidencia da junta, nos casos em que  na composição d'ella 
entrar  o conservador pritativo ou o seu ajudante, pertence a estes func- 
cionarios; fora d'este caso, ao vogal effectivo que o delegado do thesouro 
designar 1. 

juntas fiscaes das matrizes 6 fora de duvida que, nos casos em que o conservador pri- 
vativo não estiver em exer4cio deve ser o seu substituto legal quem tambem o substitiia 
nas junta3 fiscaes, e esse subStrruto legal, segundo as disposições do decreto de 11 de 
dezembro de 1869, e o ajudante do conservador se o ha, ou o delegado do procurador 
regio, ou O administrador do concebo, quando não ha ajudante. 

Quando a lei e regulamento citados disporeram que os conservadores de L~shoa e 
Porto se podiam fazer subslituir gelos seus aladaotes, referiram-se a hypothese de se 
acharem em exercicio os proprios conservadores Esta disposi@o 6 ue e especial e 
peculiar das comarcas de Lisboa e Porto, e que naturalniente se ]usti\ea pelo maior 
e mais complicado serviço das respectivas conservatorias, mas não tem nada que veq 
com a regra geral da substituição dos conservadores que não Estiverem em eXerCICi0 

E m  resumo 6 vogal nato das juntas e seu presidente o couservador privativo On 
quem legalmente o substittia Em Lisboa e Parto, o conservador privativo, mesmo sem 
estar impedido, pode fazer-se substituir nas juntas pelo seu ajudante. 

O que participo a v s a para sua intelligencia e devidos effeitos. 
Deus guarde a v. s Q~irecção geral das contribuições directas, 13 de dezembro de 

1881 - Pedro Auflusto de Carvalho -111 sr delegado do thesouro no distncto de 
Lisboa -(No D~redo,  18 o anuo n 4, pae 14) 

Officio da DET Ger das ~ o & i  D s  dz 34 de janeiro de 188%. ->I1 " Sr. - Em 
resposta ao officio de v s a de 16 do correute mez, tenho a dize1 que um ha duvida de 
que o conservador privativo deve ser substituido na presidencia das ]untas fiscaes das 
matrizes, quando não estiver em exercicio, pelo seu ajudante, quando o haja, ou pelo 
delegado do procurador regio, na falta d'este, ou pelo admuiistrador do concelho, como 
foi determinado por despacho de I $  de dezembro proximo findo, de s ex 'o sr ministro 
e secretario de estado dos uegocios da fazenda, por isso que, desde que a lei de 17 de 
maio de 1880, e o  regulamento de 98 de agosto de 1881, determinaram que os couser- 
vadores eram membros natos e presidentes das referidas Juntas bscaes, e fora de duvida 
que nas casos em que o conservador privativo não estiver ein er ercicio, deve ser o seu 
sobStiti~to legal quem tambem o substitua nas ja mencionadas juntas fiscaes 

Deus guarde a v s a Direcção geral das contribniçõea directas, em 24 de laneiro de 
188'2. - Pedro Aqwlo  de Camalho - Ill mo 3r delesado do theçouro no districto de 
Augra do Heroismo -(No Rel e Doc dos Act do JJzn da lia2 de 1882, p q  56) 

Vid. Rsu de Leg e de Jur , 13 o anuo, n "75, pag 339, e Dzrezto, l5 ' arno> n * 3, 
Pag 45 

1 Officio da Dzr Ger das Conh Dzr de 5 de janeiro de 1882 -111 --sr -Havendo-se 
suscitado duvidas acerca de quem deve substituir, nas suas faltas, o presidente dajunta 
fiscal das matrizes nos concelhos em que não ha ron,ervador do registro predial, foi re- 
soluido por despacho de 3 do corrente mes que, determinando o artiso 115" do regu- 
lamento de 35 de agosto ultimo qua a ~iinta bscal das matrizes sqa  composta de cinco 
membmseffectwos e quatro supplentes n aquelles concelhos em que não houver cOU- 
servatoria privativa, dando assim um supplente a cada um dos quatro vogaee effechvos 
de uoiuea$ão do ãelegado do thesouro visto que o quinto e o escrivão de fazenda- 
vogal nato-18 1 " e Z " do citado artipó, e obvio que a substituiqão dovogal effectivo, 
que for designado para pretidente da unta nos termos do 5 4 O ,  pertence ao supplente 
que lhe corresponder, o que tambem ievera ser designado pelo dele ado do thesouro. 

O que se communica a v. s a para seu coutiecimento e devidos eieitos 
Deus guarde a v s " Direcçh geral das eontribuições directas, 5 de janeiro de i882 

-Para n d~leexlo do thesouro no districto de .-PedW Augicsto de Camalho. - - - - - -. . . 
(No ~ z r & o  i$óàunõ n o 5, pag 79). 

Officio da Uzr Ger 'das Contr Dzr de 23 de novembro de 1881 -111 mo sr-Tendo-se 
suscitado duvida sobre se e obngado a juramento o vogal effectivo, de nomeação do de- 



$ 5 . O  Os escriráes de fazenda seião os secretanos das juntas e terão 
roto deliberativo em todas as suas resoluy6es. 

Art. 116.O AI6 ao dia 5 de dezembro de cada anno, as camaras muni- 
cipaes rernetterfin ao delegado do thesouro no respectivo distncto uma 
relação nominal de doze indi~iduos, para os fins determinados no S 2 . O  do 
ilP6igO antecedente, tendo as mesmas camaras em iista o que vai disposto 
no artigo 121." Esta remessa será feita por interrençâo dos respectivos 
escrivttes de fazenda, que enviarão a relação ao delegado do thesouro, com 
iuformar$io sua a respeito de cada um dos individuos propostos. 

Art. i i7.' O delegado do theoouro, 8 proporção que for recebendo as 
relações das camaras municipaes, far8 as nomeaçaes dos vogaes effectiços 
e supplentes das juntas. D'estas nomeações dara logo conhecimento aos 
nomeados, por intermedio dos escriuães de fazenda dos respectivos concelhos, 

$ unico. Na bgpothese da segunda parte do $ 4 . O  do artigo l ia ." ,  o 
delegado do thesouro designará nas nomeações qual o nomeado que tem 
de servir d e  presidente da junta. 

Ar€. i 18.' Se as camaras municipaes não cumprirem a tempo o disposto 
no artigo 11 6.'. O delegado do thesoui o rara as nomeaçòes sobre indicação 
dos membros natos das juntas fiscaes das matrizes, que para este fim 
substituirão as mesmas camaras 1. 

leqado do thesouro, que por este e nos termos do $4 .  o do artigo 1l6 do regulamento de 
%Li de agosto do corrente anuo for designado para pres~dente da junta fiscal das matrizes, 
nos casos em que na co&posição da mesma junta não entrar o conservador privativo 
ou o seu ajudante e bem assim, no caso affirmativo a quem compete defenr-lhe o ju- 
ramento. fol 1e50~vid0 por s exa o ministro e secrLlario de estado dos negocios da 
farenda, por seu des acho em data de hontem, que o presidente da junta nomeado 
nas condqões referitas, esta obrigado a prestar juramento como os demk  vogam 
nomeados. effectivos e suplilentes, e que o Juramento lhe deve ser deferido pelo admi- 
mstrador do respectivo concelho, antes de instailada a junta a que tiver de presidir O 
qne se communica a v. s ")ara seu conhecimento e devidos effeitos 

Deus guarde a v  s *  D~recçãn geral das coutribuições directas 23 de novembro de 
1884.-Pedro Augwto de Carvalho -111 mo sr delegaao do theso&ono districto de.. 
(No Dareito (5 anno, u l ,  pag 13 e 14) 

1 officio'da Dzr. Ger. % Contr Dtr de 17 de abril de 1882 -111 mi sr -Tendo v S.. 

eonununrcado d etta direcçao geral, eni seus officios n e 30 e 49, de 10 e 20 de bve- reuo ultimo, e de 44 de abril corrente, nao existu ainda no conceltio de Trancosolunta 
fiscal dar matrizes prediaes para o serviço do corrente anuo pelo motivo de haver sido 
amuUada pelo accordão do respectivo conselho de district~ em data de 27 de ianem 
ultimo, a deliberação da camara municipal sobre a proposta'we Ihe curnpna faier nos 
termos do artigo 116' doregijlamento de 45 de agosto de 1881, resultando Cessa adnul- 
Iacão a wnsequente aunizlla~ao das propnas nomeaçües fziias por Y s a, e enrrando v S. 
agora em duvida se deve haver novas nomeações dos indiv.ù~nç de novo e\eolhidos 
pela caniasa municipal, ou se a mema camara perdeu o direit.) c~u@ lhe a~oist!a p i o  
"tigo 4150 S Z a  do mesmo regulamento, teudo a nova nomeação de ser bita de con- 
formidade com o disposto no artigo '118 o em resposta, tenho a di~er a v s ' que, não 
tendo havido por parte da amara municipal preteriçãn do praso eni que dcvia ter 
ap~esenlado a primeira proposta, como se mfere do proyrio facto de se haverem reali- 
sado as nomeaçòes, e sendo devida a interposição e resolução do recurso a drmora 
que effcctivdmente tem havido na drfinitiva constituição da )unta lisoai, se deve enteu- 

Art. 1i9." O serviço dos vogaes'ctas juntas fiscaes das matnqes 6 
annual e obrigatorio. 

AF~: 120.~ A4 juntas fiscaes das mstrizes s6 s e  considera~áo aihsoividas 
no dia 31 de dezembro k armo papa que,hverem sido nomeadas, > P a @ d o  
oara  as novas ,notas, no estado e m  que s e  acliifiem, todas 0% brabal4os 
i a s  pn ta*  diss~lvdas. 

Art. 121." Não poderão ser nomeados vogaes das p n t a s  fiseaes: ' 

i." Os que nâo7tiverem direita de  votar nas &i@es de. deputados; 
%Q 0% que a& youberern k r  nem escreuer: 
3 . q ~  individuos que nao estiberem sujeitos no concelho ob bairro ti 

contribuiçâo!predial. , . I  , 
Art. 122." O pai e a filho, os irmãos, os afficis d o c ~ , e s m a  pr iu  ou d 

tio e o sobnnlrò o& poderão ser simultaneamente rrapaer daajunta1 &cal 
DO mesmo cencelho ou bairro. 

t 

hrt. S e d o  dispensados, quando o requeiram, d o - a a r g  d e  vogal 
da junta fiscal, os indiiiduos que t i ~ e r e m  mais de  sessenta annos, OU tivesem 
servido uü anno anterior 1. : '  - 1  

Art. 124." A petição para a escusa s6 pode ser apresentada no p- 
de c i m  dias depois d'aquelle em que a nomeaeo tiww sido mtregup ao 
mteiesaado. 

Sj i? A pet~ção de  que tracta este artigo será diriada ao delegado d: 
tbsourn, por intermedio do escrivão de  fazenda respectivo. 

$ 2." O delegado d o  thesouro xesolved *a  petição de  e s c u s  dentro k 
0110 dias depois do da sua apreseritação, e, quando defeiida, fak& - 3 %  

nomeapáo para o lagar vago. 
Art. 125,O Se ate ao dia 2 de janeiro não estive~sm feitas as2wmea-  

ções de que tracta o artigo 117.", a junta comegará a fuucciona;r mia d' 
vogaes supplentes do anno anterior, tomando a ~residencia, nos c o ~ c e l h d  

der que a camara continú~ a assstir o seu direito de nova proposta, para sobre esta. 
recair a nomeação dos vogaes que v SP escolher 

Deus guarde a Y s h  Di~ecqb geral das eontrilim@s directas, 17 de abril de i882. 
-Pedra dEbgasto dr Carvalho -111 -0 sr delqado do th~s0ui.e no districto da Guarda 
-(No Rel. e Doe dos AG~ do .Wtn da Faz. de 1881, pag 581 

1 Officio da Ddr. Gar das C d r  Der de i 4  de Iamiro de 1882 -1Il.m" sr."Aisen&' 
consignada no artigo 80 o da earia de lei de 7 de lulho de 1880, quanto aos empregados 
telegraphopostaes, e dos phartroes e aos encarreqaàos da venda de estampilha3, e @ 
motivo legal para escusa do carroJ& vogal das l u n a  fiscaes das matriz=, emb'ora n%o 
estqa expressamente ~ s i q a a d u  no ~egulamento de 25 dc agosto ultuno Essa isenção 
representa uma drposi~ão okamca d e k ~  sobre serviqo especial, e não se pode cisn~iderai. 
derugada por disposição gefal, reguladora do o a m  serviço, tanto mas que a ci&da 
Garra de lei foi promulgada poelen&menre a de 17 de maio de 1880, que creou as lnntas 
Bscaes das matrizes 

Fica assim repondido o officlo de v s: n 9, de 9 do WITeUte mez. 
k u s  guarde a v. s a  Direc$Xo %geral dás contribuições directas, 14 de Ianem de 

1881.- pdW Atlgulsfo Cnrsdha. - Illmo sr delegaiio do thesúuro no dislricto de 
Bela. - (Eo Rel. e Doc. citado, p% $6). 
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em que náo houver conservador, o vogal que o delegado do thesouro deve 
indicar a tempo. 

Art. l f 6 . O  O presidente da junta fiscal do concelho ou bairro installará 
a b a t a  do dia 2 de janeiro, e defenrá aos vogaes nomeados, effectivos e 
sup~lentes,  o juramento de bem cumprirem as obrigações do seu cargo. 

Art. 127.' A installação da junta será annunciada por editaes affixados 
nos logares do costume. 

Art. 128." A JWta ter& as sessões que forem necessarias Dara se des- 
empenhar, nos prasos fixados, do serv;$o que por este regulamento Ibe é 
commettido. 

$, unico. As sessões da junta teráo Iogar na casa onde esttver estabe- 
lecida a repartiçso de fazenda do concelho ou bairro. 

Art, 129.' A ~mta será auxiliada nos seus trabalhos pelos regedores de  
parochia e por informadares, podendo convidar, para assistireni as  siias 
sessões, os parocbos e os proprietarios que jolgnr mais Babeis para a 
esclarecer. 

Art. 130.O Nenhum vogal da junta poderá votar em assomptos que lhe 
respeitem ou a seus parentes e affins at8 ao  quarto gr iu  civil. 

Art. 132.' A junta fiscal, que por qualquer modo estorvar o regular 
andamento do serviço, será, pelo delegado do thesouro, advertida e chamada 
ao ~es t r i c to  desempenho dos seus deveres; quando insista, poderá ser 
dissolvida por decreto, devolvendo-se as suas attribuições para uma com- 
mssão, nomeada pelo governo sob proposta do mesmo delegado do 
thesouro 1. 

1 Decreto de 15 de junho de 188%--Mostrando-se por divenas informações que o 
delegado do thesouro no distncto de Be~a fez subir ao conhecimento do meu governo 
que a junta fiscal das -matrizes prediaes no concelho capital do refeiido dismcto te& 
procedido illegal e tumultuariamente no desempenbo das suas funeçóes, porquanlo se 
UTOVa: 

i." Ter resolvido não admrttir para a sua constitnição, quando tiver de fuuccionar 
no semço das contribnições de renda de casas e snmptuaria, o vogal sorteado a que 
se refere o artigo 41 do regulamento de 30 de agosto de 1873; 

9." Ter persistido n'essa sua resolução, não obstante o despacha em contrario prefe- 
rido pelo ministro da fazenda em data de 3 de janeiro do correate amo, que resolveu 
uma consulta sobre a applieação do artigo citado em face das novas disposições con- 
signadas na carta de lei de 17 de maio de 1880 e no regnlamento de !Zã de agosto de 
4881. 

3b  Ter convocado os contribuintes para todos os casos de iectamação permiftidos 
pelo artigo 141 d'este ultimo regulamento, em seguida ao serr ip  da revisão aunnal 
de que tracta o capitulo 16." do mesmo regulamento 

4.' Ter resolvido não retirar nem modicaro edita; da dicta convoeaçáo, não obstante 
as adveikncia~ que Sobre a inconmiencia e imgulandade de tal aeto lhe foram din- 
@das pelo delegado do thesouro. 

5.' Ter conhecidoe continuar' conhecendo das reclamaqòes apresegtadas, diffe~~ndo 
muitas das mesmas reclamações em termos que Importam a dlminniçao do rendimento 
colleotavel com que eslavam inscriptos os predios dos reclamantes, sem que tivesse 
precedido a mspeepo directa e a avalia@o contradictona das predios, requisitos e+ 

Art. 132.' As juntas fiscaes das matrizes serão fiscalisadas pelos respe- 
ctitos delegados do thesouro. 

Art. 133." A d unta fiscal das matnzes compete: 
1 . O  Examinar as matrizes prediaes; 
2.' Patentear as matrizes aos cootribuintes a fim de reclamarem o que 

tiverem por conveniente a bem do seu direito; 
3.O Tomar conhecimento das reclamacões, que Ihe forem dirigidas pelos 

contribriintes sobre a formação das mesmas matrizes; 
4." Fazer os encerramentos annuaes das matrizes revestidos de toda a 

authenticidade necessaria para que o apuramento anuual do rendimento , 

collectavel inscripto seja isetito de qualquer erro ou confusão; 
5." Fazer a repai t i~ão ou o lançamento individual da contnbuiç80 predial 

do concelho; 
6." Patentear o msppa de repartição ou do lançamento aos contribuinies 

a fim de reclamarem o que tilerem por conveniente a bem do seu di~eito; 
7 . O  Tomar conhecimento das reclamaçòes que lhe forem dirigidas peks  

contribumtes por se julgarem lesados na dicta repritiçho ou lançamento; 
8.O Finar as annuilações, bem como as verbas supplemeutares ou addi- 

cioiiaes da contribuiçáo predial; 
9."elar, promover e garantir a conformidade legal das matrizes pre- 

rliaes nos termos d'este regulamento, e desempenhar todo o mais serviço ----- 
que n'elk the for expressamente designado; 

1 0 . O  Prestar nas contribuições do registro, de renda de casas e s u m ,  
ptuaria todo o ser\iço que, pelos respecti*os regulamentos, estava com- 
mettido á junta dos repartidores da contribuição predial, substituida pela 
mesma junta fiscal das matrizes '. 
senciaes para que p o w  ter logar a alteracão para menos no rendimento collectavel 
inscripto eonfoime di~poz o artigo i i  e n a  9 o da citada carta de lei, e 

considerando Que d'estes actos e deliberacãea tein resultado grave estorvo ao regular 
andamento do se&ifo de que se traeta 

Hei por bem nos termo5 do artigo i31 a do regulamento de 28 detagosto de 1881, 
dissolver a junta fiscal das matrizes prediaes no concelho de Beja e nomear cara a 
substituir no desempenho das respectivas attribuicões uma cornmrssão composta dos 
seguintes cidadãos. o badiarel ?\ntonio ~uerreirÔ Falleiro, delegado do procuradw 
regio na couiarea de Beja, que servira de presidente, o viscoude da Corte, proprietario; 
o bacharel Auselmo de -4ssis e Andrade, proprietano, Antonio Joaquim Doarte Machado, 
proprietario, e Jose luko de Almeida, escrivão de fazenda do concelho de Bela, que 
servira de seceiario 

O ministro c secretario d'estado dos uegocios da fazenda assim o tenha entendido e 
faca executar p a p  em 15 de junho de 1882 -REI -Antonio HaOB de Fontes Perezra 
de $fel10 -(No ~ e l '  e Doe citado, pag 89) 

1 Oficio da Dar Gw das Contr DZT de'20dedezembro de i881 -111 "O $r.-Tendo-se 
suqcitado dur,das sobre se, depois do regtnleo da lei de 11 de maio de 1880 e do regula- 
mento de $5 de agasto ulnrno, em rirtude de cujas disposiqões a antiga junta dos repar- 
tidores da contribuição predial foi substituida pela junta fiscal das matrizes, na composi- 
páo da qual não entra o vogal que para aqueua era nomeado pelos governadores civis P4s 
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Art. 134.0 O bom ou máe serriço prestado pelos vogaes natos das juntas 
fiscaes das matrizes ser-lltes-ha tomado em consideração para todos os 
effeitos de suas promoções e futuras collocações 

unico. No fim do serriço de cada anno, os delegados do thesouro darão 
informações &cerca do serviço dos dictos vogaes a direcção geral das con- 
tribuiç6es directas, que, pelo que toca aos conseriadores, 4s traosmittirá 
ao ministerio competente. 

CAPITULO IV 

Da entrega das matrizes á s  juntas fiscaes pelos respectivos 
escrivães de fazenda 

Art. 136." Concluidas as matrizes prediaes de  todo o concelho ou barro ,  
o escrivão de  fazenda fará entrega d'ellas á competente junta fiscal. D'esta 
entrega lavrará a junta uma acta para ficar cohstando o dia em que as 
recebeu. 

Art. 136." A junta fiscal procederá logo ao exame das matrizes. Este 
exame deveih ser feito dentro do praso de tneta dias, codtadosdoimmediato 
Lquelle em que as tiver recebido. 

Art. 137." No exame de que tracta o artigo antecedente terá a junta 
por fim conhecer : 

1.' Se  as  matrizes prediaes estáo organisadas, quaiito á fórma, segundo 
os preceitos d'este regulamento; 

2." Se a reducção a dinheiro do rendimento bruto em generos dos predios 
rusticos foi feita pelos preços medios dos mesmos generos calciilados segundo 
bs prescripcdes d'este regulamenio; 

termos dasinstrur~ões de 7 de julho de 1862 tem ou não de ser ainda nomeado estevogal 
para os fins do artigo 4% .do re.qulaniento i e  28 agosto de i872, sobre a eontribuiçâo 
industzial, tenho a diar a v ex a que as rnodifiçaçoes estabelecidds pela lei de 17 de maio 
de 1880, quanto a constituição das juntas fiscaes das rnati izes, qae suhatituiraui as antigas 
juntas dos repartidores da contribuipão predial, não importam altera~ão alguma na con- 
stitúíção das juntas dos rkpartidores da contribuição industrial conforme as disposições 
do respectivo iegulamento de 48 de agosto de 1872 

Conainua, portanto, a ser neeessana a nomeação do vogal propriebario a que se 
refere o artigo 12 do eirado remiamcoto, com a uniea ùifferenqa que a s  attr~buições 
d'esse vogal se iimitdm exclusivamente ao serviço da contribui~ão ~ndustrial 

A nomeação d'esse vogal continuara a ser feila nos termos das insrrueçòes de 7 de 
julho de 1862, por virtude da propria disposição do citado artiqo I2 do regulamento 
de 28 de agosto de 1872 

O que assim me cumpre levar ao conhecimento de v ex para os fins conuenipui, S. 
Deus guarde a v ex Direcção geral das contribuições directas, em 20 de dezeiiihro 

de 1881 -111 mo e ex mo sr governador do distncto de -Pedra Auflsto d? Canniho 
-(NO Dzrezto, 15 O anno, n o 1, pag 14) 

3." Se os abatimentos para despezas de cultura se acham feitos de con- 
formidade com a respectiva tabella do coricelho; 

4." Se estão exactas as sommas do rendimento coilectaiel total de cada 
predio e do total da matriz; 

5." Se algumas folhas das matrizes contkm emendas OU rasuras de ordem 
tal que, por não poderem ser resalvadas no encerramento, coníenha 
substituir i 

6.' Finalmente, se ellas accusam qualquer falta ou irregularidade que 
?deva ser rectificada de conform~dade com as disposições legaes em bigor. 

Art. 138." Os erros, que a junta encontrar nas matrizes em resultado 
do exame, serão rectificados em junta r elo escriuão de fazenda, que tam- 
bem substituir8 as folhas das matrizes a respeito das qupes se def a hy- 
pothese de que tracta o n." 6 do artigo antecedente. 

Art. 139." O escrivão de lazenda prestará á junta todos os eselareci- 
meutos de que ella carecer para os effeitos do exame das matrizes. 

'6 - Art. 140." Depois de entregues as mairizes ás juntas fiscaes, os escrivles 
de iaze"da não poderão Fazer n'eIlas alterapão alguma que &o seJa resal- 
vada pelas dictas juiitds, com as formalidades estabelecidas neste regda- 
mento. 

CAPITULO V 

Das reclamações e recursos acerca das matrizes prediaes 
e correspondentes alterações 

SEC~$O I 

Das reclamações 

Art. 141.'' As matrizes, depois de examinadas e rectificadas pelas juntas 
fiscaes, serão por estas patenteadas aos contribiiintes, por es aeo de trinta 
dias, a fim de reclamarem perante as mesmas juntas o$tlverem por - 
con~eniente a bem de seus interesses. 

Art. 182.' Com a necessaria antecipação e por editaes, as juntas 6scaes 
convocar;to 09 contribuintes para o exame das matrizes, no local que for 
indicado, e para a apresestaçáo das reclamaç6es que a lei Ihes faaulta 
dentro do praso estabelecido no artigo antevedente 

$ unico. 0 s  editaes serão afixados nos Ingares do costume, e publicados 
coin a cun~enieiite antecipação pela imprensa nas terras onde houver folhas 
period.cas - Art. 143." O chame das matrizes deve veiificar-se na casa da repartição 



de fazenda do coneelho ou bairro, ou na da respectiva admini~tração, se 
aquella não tiver as commodidades indispensaveis, e quando nenhuma d'ellas 
as tenha, o escrivão de fazenda do concelho ou bairro escolher& outra 
para aquelle fim. 

Art. 144." As reclamaçòes serão feitas por escripto e apresentadas á 
junta fiscal das matrizes. 

Art. 148 O As reclamações, a que se refere o artigo 141.O. podem ter 
por objecto os elementos que deiem servir para a repartição ou lançamento, 
e neste caso podem versar : 

I." Sobre qualquer erro na designação das pessoas ou dos predios nas 
matrizes ; 

2.' Sobre erro ua med~taçào dos predios ; 
3.' Sobre erro na designação do quantitativo de semeadura que os pre- 

dios comportam ; 
4.O Sobre a injusta fixação do rendimento bruto medio dos predios rusticos 

nas matrizes ; 
5.' Sobre a injusta designacão da renda dos predios urbanos ; 
6.' Sobre a injusta fixação do rendimento collectavel ; 
7.' Sobre a indevida cxclusâo de quaesquer pessoas ou piedios das 

matrizes: 
8." Sobre qualquer outro erro ou omissão na inscripção e descripção dos 

piedios. 
f, unico. Todas estas reclamayões podem ser feitas pelos proprios col- 

lectados ou por outras pessoas dentro do praso estabelecido. 
Art. 146.' Todo o possuidor por qualquer titulo de predio ou predios 

omissos na matriz B obrigado a reclamar a inscripção immediata dos me- 
smos predios, prestando as necessarias declarações pata esse eifeito. 

Art. 147.' As reclamações dos contribuintes, que forem apresentadas 
no praso estabelecido, serão decididas pela junta fiscal dentro de vinte dias 
contados do immediato Aquelle em que expirar o praso marcado para as 
receber. As decisdes da Junta, insertas nas proprias reclamações, serão 
com eslas patenteadas aos reclamantes. 

$ 1." Os despachos da junta serão sempre motivados, 
$ 2.' As reclama~ões que não forem attendidas, no todo ou em parte, 

serão entregues aos reclamantes com os documentos que as instruirem. 
Art. 148." As reclamações de um terceiro, sobre a indevida exclusão 

de ~ red ios  das matrizes, ou sobre o seu diminuto rendimento colleetavei, 
não serao decididas sem ser previamente avisado o proprietario ou usu- 
fructuano de tacs predios ou quem o represente, para allegar o que se 
Ihe offerecer a bem da sua jiistrça. 

$ uniro. Estes amos serão feitos de ordeni do presidente da junta fiscal 
das matrizes do concelho ou bairro, pelos officiaes de diligencias das ad- 

ministra~ões ou pelos regedores de parochta, que passarão certidão do dra, 
hora e local em que fizeram os mesmos avisos. - 

Art. 149.' Para a decisão das reclamações, a junta poderá convocar, se 
assim o julgar necessario, os respectitos regedores de parocliia e informa- 
dores que tiver por conienienies para a esclarecer. - $ unico. Quando a  unta não considerar sufficientes os esclarecimentos 
prestados por uns e outros, poderá exigir dos senhorios dos predios os 
arrendamentos e dos inquilinos ou reiideiros os recibos das rendas, e bem 
assim quaesquer informações que tiver por necessarias. 

Art. 150." Ao escalão de fazenda compete, como membro da junta, 
n'esta parte do serviço: 

i." F a ~ e r ,  como secretario que 6 ,  todo o expediente da junta; 
2 . O  Assistir tis suas sessões, e tomar parte nas suas delrberações; 
3 . O  Prestar toda9 as informações e esclarecimentos que julgar conve- 

nientes ou que lhe forem pedidos ; 
4 . O  Dar parte directa e motivada ao delegado do thesouro de  qualquer 

acto da junta em que houver injustiea ou infracção de lei. 

Dos recursos 

- Art. 1 5 1  ." Das decisões das juntas. 6scaes terdo os contribi~~ntes e a 
fazenda recurso para o conselho de districto. 
- Art. 15-2.O Os recursos das decisões das juntas fiscaes para o conselho 

de districto serão interpostos, pelos reclamantes, dentro de dez dias depois 
d'aquelle em que findar o praso estabelecido para a decisão das reclama- 
ções, e ate vinte dias depois de findo o mesmo praso, quando interpostos 
por parte da fazenda nacional. 

$ 1." As petiçòes dc recurso serão datadas e assignadas t! irão sempre 
acompanhadas das reclamações indeferidas, podendo os recorrentes juntar- 
Ihes quaesqiier novos documentos que julguem a bem da sua justiça. - $ 2.O As petições de recurso serào apresentadas ao presidente da junta 
fiscal, que passará ~ e c i b o  em que especifique os documentos que as acom- 
panham. A junta, informando sobre o objecto do recurso, remettel-o-ha 
pelo primeiro correio, com o seu parecer, ao governador civil para ser 
presente e resolvido no conselho de distiicto. 

$ 3 . O  O recurso por parte da fazenda será interposto pelo escrivão de 
fazenda nos termos dos $$ antecedentes, devendo ser acompanhado do 
processo da reclamaçâo recorrida. 
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Art. 163.O Os recursos, sobre decisao de reclamação de terceiro. podem 
ser interpostos tanto pelos reclamantes como pelos reclamados. 

Art. 454." Ao conselho de districto, ser50 ministrados todos os m l a -  
reamentos de que carecer para a justa resolupãio dos recursos. 

Art. 155.O O conselho de districto tornara conhecimento de todos os 
recursos para elle interpostos das decisões das juntas ti$caes, e os resolverá 
dentro do praso de dez dias, contados do irnmediato áquelle em que Lhe 
forem apresentados No caso de indefej imerito, o requerimento e respectivos 
documentos serão entregues ao recorrente. 

$ i? Os recusos de um terceiros, sobre a iriderida exclusão de predios 
das matrizes, ou sobre o seu diminuto rendimento collectavel, iião serão 
decididos sem que sejam prejtamente arisados, na conformidade do $ unico 
do arbgo 148.", os prqrietarios ou usufructuarios de taes predios, ou 
v e m  os represente, para allegarem o que se Ihes afferecer a bem da sua 
justiça. Estes aíisos serão leitos antes de subir o recurso para o conselho 
de dislr~cto 

$ 2." As petições de recurso, depois de decididas pelo conselho de 
districto, serdo enviadas ao presidente da junta at8 cinco dias depois de 
findo o praso para a sua decisão. 

$ 3." Se o conselho de districto não resolver os recursos nos prasos 
marcados, proseguirá o serviço com as decisões das juntas fiscaes. Qual- 
quer resolução por elle tomada f6ra dos mesmos prasos sera considerada 
no anno seguinte. 

$ 4? Exiceptua-se o caso em que os recursos tenham sido interpostos 
por parte da fazenda, dado o qual, não havendo decisão do conselho de 
districto dentro do praso referido, o delegado do thesouro dqverá recorrer 
extraordinariamente pefa direcção geral das contribuições directas sobre o 
objecto dos mesmos recorsos, os quaes caducarao tpso fa to  da uilerposiçáo 
dos recursos extraordinarios. 

Art. 156." O delegado do thesouro, como representante da fazenda, 
assistirá ás sessões do conselho de districto em que se tractar dos recursos 
a ,que se refere o artigo antecedente, e dar& as informa~ões que julgar 
necessanas. 

$ unico. Para este fim, o governador civil dará conbecrrnento ao delegado 
do thesouro do dia e hora em que o tnbunal se ha de reunir para resolver 
cts referidos remrsos, dos quaes aquelle magistrado daia vista a este func- 
monano por 24 horas. 

Art. 157." Das decisões do conselho de districto compete recurso para 
O supremo tribunal administrativo. 

$ 1." Este recurso nio tem effeito sospensivo e será interposto nos 
prasos e nos termos estabelecidos no respectivo regulamento. 

$ 2.' O recurso por parte da fazenda será interposto pelo delegado do 
thesouro. 

$ 3.' Estes recursos s6 podem ser interpostos nos casos de preterição de 
formalidades e termos essenciaes do processo ou offensa de lei expressa, 
e tambem nos casos d e  errada apreci~eão de facto, que possa prolar-se 
com documentos que tenham f6 em JUIZO. - Art. I58.O Os recursos para o supremo tribunal administrativo poderão 
ser apresentados ao presidente da  unta fiscal, que os remetterá otfrciosa- 
mente ao referido tribunal. 

Art. 159 O Se o escrivão de fazenda não cumprir em tempo as decisaes 
faiwaveis que os contribuintes tiverem obtido, reconhecido isto pela junta 
rtex-dficio» ou por queisa do interessado, a mesma junta ordenará logo 
ae neeessarias rectificações. 

SECÇÃO III 

Das alterações nas matnaes prediaes por effeito das decisões 
das reclamações e recursos 

Art. 160." As alterações, na designaçdo das pessoas nas matmes, swso 
notados nos tespectivos artigos das mesmas matrizes na columna n.O 3 
ou n.' l 5 ,  lançando-se na primeira os nomes e moradas des ve~dadeiros 
proprietarios ou usufructuarios, e nd segunda os nomes e moradas dos 
verdadeiros cultiiaderes ou expiorddores. 

Art. 161." As alterações, na fisaçao do wdimento bruto medio dos 
prediw rusticos nas matrizes, serdo notadas nos artigos d'estas, iasereçen- 
do-se por cima das quaiittdades em generos as novamente Gxadas, e por 
cima das quantias as que proporcionalmente eorrespunderem ás netas 
guantidades em generos. S a  columna &o rendimeuto collectavel, se aolarb 
a dilferença, precedendo --a do signai (-) se a quantidade de novo fixada 
for menor, e da signal (+) se for maior. 

Art. 1 6 2 . O  As aiteraçdes, na fixação das rendas dos predio, urbanos nas 
matrizes, serão noladas nos artigos d'eatas, inscreiendo-se por cima das 
rendas, descriptas na columna n.O 10, as de noco fixadas. Na columna do 
rendimento collectatel, se notara a differeriça nos termos especiGcados no 
artigo antecedente. As alterações na fixaçdo das rendas dos predi~s rwticos 
nas matrizes serão da mesma fórma notadas na columiia n.' 12. 

$ unico. Quando o predio urbano, que formar wn a r t i p  na matriz, 
cootiler s6 uma addição de rendimento collectarel, será a alteracão notada 
na columna n? 11, bem como a differença para mais ou para menos re- 
sultante d'essa alteraçao, nos termos do artigo antecedente. 
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Do caderno de aperfeiçoamentos 

Art. 183.' Cada matriz predial terá um caderno, conforme o modelo 
n." 10, que se denominar& «caderno de aperfeiçoamentosr. 
- Art. 184.' O caderno de aperfeiçoamentos seriirá para o'elle se nota- 
rem, por ertracto, todos os factos que occorrerem com respeito a cada 
predio, e de que convenha ter conhecimento para a devida apreciação do 
seu valor ou rendrmento. 
5 i.@ Os factos seráo os que constarem dos elementos a que se refere a 

secçâo 6." do capitulo 2." de que o escrivão de fazenda tiver conhecimento 
depois de reorganisada a matriz. 

$ 8' Os extractos serão feitos por f6rma que contenham sempre a 
referencia aos documentos d'onde são tirados, com designaçdo de datas, 
livros, folhas e repartiqões em que taes documentos se fizeram, foram re- 
gistrados ou apresentados. 

Art. 185." caderno de aperfeiçoamentos terá uma numeração de or- 
dem, e designara o artigo da matriz em que estiver inscripto o predio a 
respeito do qual se fizer o extracto. O numero de ordem será reproduzido 
na competente columna da matriz e correspondente artigo. 

unico. Deixar-se-ha sempre o espaço em hi anco, que parecer ngces- 
sarm para as aonotaçòes que de futuro tenham de accrescen~ar-se aos 
extractos já feitos. Quando: porem, este espaço estejd preenchido, as an- 
notações ~ontiniiarâo no Gm do caderno, sob o mesino numero de ordem, 
fazendo-se as competentes refereucias. 

Art. 186." O caderno de aperfeiçoamentos terá a duração da matriz a 
qae respeitar. 

CAPITULO VI1 

Do processo para a repartição ou lançamento individual 
da contribuição predial 

Dos esclarecimentos tuados da matriz predial 

Art. t 87.' Encerradas as matrizes prediaes nos termos do artlgo 173.". 
o escrivao de fazenda extrahirá d'ellas ~erbetes  contendo os nomes e mo- 
radas dos proprietarios ou usufructuarios dos predios e dos rendeiros dos 

predios rusticos, os numeros dos artigos das matnzes em que os predios 
estão inscriptos, as fregueeias e o rendimento collectavel de cada predio. 

$ i.e Quanto aos predios rusticos arrendados, o verbete que se ertra- 
hir conter& como rendimento collectavel, para o proprietarin OU usufru- 
ctuario, a importancia da renda: para o rendeiro, a differença entre a 
renda e o rendimento collectavel. 

$j 2.' Na hypothese do rendeiro sublocar o predio rustico que traz de 
arrendamento, extrallir-se-ha tambem verbete em nome do sublocatario. 
Neste caso, o rendimento collectavel do rendeiro ser& a differença entre 
o preço da sublocação e a renda que paga ao dono ou usufructuario do 
predio; o do sublocatario, a differença entre o pieço da sublocação e O 

rendimento collectavel do mesmo predio. 
Art. 188." Concluida a extracçdo dos verbetes de cada matriz, wm- 

marse-hão as importancias do rendimento collectavel n'elles lançadas para 
ver se confere com o que a respectiva matriz apresenta no encerramento 
para a repartição ou lançamento. Quando não conienr, o escrivão de fa- 
zenda fará as u-erificaçòes necessarias atk conhecer'onde se commetteu o 
erro para o emendar. 

Art 189." Extrahidos os rerbetes de todas as matrizes do cooceiho 
ou bairro e depois de verificada a sua exactidão nos termos do artigo an- 
tecedente, serão os mesmos verbetes collocados por ordem alphabetica 
dos nomes dos contribuintes. 

Da percentagem para a fixação da coiiecta de cada contnbninte 

Art. 190." O delegado do thesouro, comparando a somma total do ren- 
dimento collectavel do concelho, a que se refere o artigo 178.', com O con- 
tingente da contrihuiçâo predial rectificado nos termos do artigo 32.', esta- 
belecerá a percentagem pela qual deva ser fixada no concelho cada uma 
das collectas $esta contribuição. Quando a percentagem f6r fraccionana. 
poderá comprehender at8 millesimos da unidade. 

Art. 191.' O delegado do thesouro communicar6 á junta fiscal no con- 
celho ou bairro a percentagem que tiver achado. 

Art. 192." Quando o delegado do thesouro communicar a cada uma 
das juntas fiscaes a percentagem de que tracta o artigo antecedente, iu- 
dicará quaes os elementos de que se scriiu para o calculo, designando o 
rendimento collectavel do concelho, o eontiugente que lhe tiver sido distri- 
buido, e as importancias das annullações, da despeza com a organisação 
das matrizes e das verbas supplementares no anno anterior, tudo conforme 
o modelo n.' 11. 



SECÇÃO IU 

Da formação do mappa de repariação on de lançamento 

Art. 193." O mappa de repartição ou de lançamento será feito por 
concelhos e bairros. Este mappa será organisado á face dos ~erbetes  de 
que tracta a seceo i." d'este capitulo, depois de apuradp o rendimento 
collectavel, por f~eguezias, de todos os predios de cada proprietario, usu- 
fructuario, rendeiro ou subfocatario. 

Art. 194.O Os contribuintes seráo inscnptos no mappa de repartição 
ou de lançamento pela ordem alphabetica dos seus nomes. - Art. 196.' O mappa de repartição compbr-se-ha, segundo o moddo 
n.. 12, de tantos artigos quantos forem os proprietarios ou usufructuarios, 
e os rendeiros e sublocatarios de predios rustieos que hou~er  no concelho 
ou bairro. Cada artigo do mappa de repartição conteiá: 

Numero de ordem; 
2." Nomes e moradas dos proprietarios ou usufructuarios, dos rendei- 

ros, ou sublocatarios dos predios rusticos ; 
3 . O  Numeros dos artigos das matrizes em que os predios estao inscri- 

ptos ; 
4." Freguezias ; 
5." Rendimento coliectarel por todos os aitigos de cada matriz, relati- 

vos a cada proprietario, rendeiro ou sublocatario ; 
6.O Rendimento collectavel total ; 

i 
7 . O  Importancia das collectas de contribuiçào predial. 
f, unico. Nos concelhos dos districtos para que se tiver decretado uma 

percentagem uniforme da contribuição predial, o mappa de repartição será 
substituido por um mappa que se denominara «mappa de lançamento)), feito 
conforme o modelo n 2  12 A. 

Art. 196.' Na folha do rosto de cada um dos mappas d e  repartição, 
se designará o districto e o concelho ou bairro; no verso, formar-se-ha O 

mappa das beguezias de que se compõe o concelho ou bairro, com desi- 
gnaçso do respectivo rendimento eollectavef extrahido das matrizes; na 
frerrte da folha immediata apresentar-se-ba o quadro da reparti$&, o qual 
deve comprebender o contingente repartido ao concelho ou bairro, as im- 
pwtancias que ao mesmo contingente são addicionadas e d'elle deduzidas 
nos termos do artigo 32.", O contingente rectificado, o rendimento colle- 
etavel total do concelho ou bairro,' e a percentagem que corresponder ao 
referido contingente rectificado. 

Art. 197." Cada artigo do mappa será fechado por um risco de trnta 
desde a columna da numeração de ordem até á do resdimento collectavel 
por artigos. 
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Art. 198.' Os predros svão inscriptas no m a p p  em nome dos mesmos 
contribuiotes por que o tiverem sido nas.respec@ias matrizes. 

$ unico. O artigo em que m k  de compehender-se um predio pert& 
cente a di~ersos contribuintes ser& distiacto dos mais que lhe respeitareni, 

Art. 199.' Quando o contribuinte fôr mdqido no mappa de repartigo 
ou de lanpamento, pela cultura ou exploração de algum pedi0 rysticq, 
serb declarada esta circumstaneia na columna n." 2 do mappa c m  as, se- 
guintes palavras upela culturau. 

Similhantemente se procederá a respeito das predios, cujo rendimento 
collectavel for sbmente a importancia do fôro ou de outro qualquer en- 
cargo, devendo n'esta hypothese declarar-se apelo fbrou. , 

Art. 200.' Para se verificar a isenção de que traeta o o." 13." 40 qrtgo 
I.@, o escrivão de lazeuda, em lista da percentagem do concelho ou barro 
estabelecida pelo delegado do thesouro, conhecerá a imporlancia J.twima 
do rendimento collectaiel em que deva recahir a qontz~bui@o pplediai. 

Para este fim usará da formula .=E0, em que a rephsentd i piy- 
$1 ,r I 

centagem do concelho ou bairro e. x a importantia mnima do~readpento 
collectavel que se pretende achar. O que praticamen4e se reduz: a d i v i d ~  
10.000 por a, que, na hypothese de representar a percentagem de S. 
dará o quociente de 14850 reis, ou o rendimento collectavel mioimo, de 
maneira que ás verbas do mesmo rendimento que n a  attmgirern esta 
importancia, correspondem collectas inferiores .a 100 rkis, e cwio R@ 
nã6 t&m de ser repartidas. . ,S: 

$ unleo. Quando, porkm, a quantidade 10:000 aão seja dirisird e$ 
oumeros inteiros pela percentagem, póde o desprezo das fraqçõqs da uhl-i 
dade uue restarem da drkisão influir na Gxaçào do limite que sei pcetwde --- ~ 

conheier, e n'este caso augmentar-se-ha o quociente achado com taotas 
unidades quautas forem necessarias para que, mitltipbcando-o pela p e r ~  
eeotagem, d& em resultado a collecta de i00 r&. Esempla: s e n h a  
percentagem 8,&35, e dividindo por ella a quantidade 10:000, dw5 O 

quociente 1:186 ; mas como este, multiplzcado pela percentagem, dP a 
collecta de 99 reis, e não de 100, pelas fracções que se desprezaram, 
augrnentar-se-ha com quatro unidades o quociente, elevando-o a 1:189, 
que, multiplicado pela fórma dlcta, produziiá a collecta de 10@ &i%,@ 
conseguintemente a todas as verbas de rendimento cullecta\-e1 que &e 
attingirem a 18189 rkis não se repartirá a contribu~ção. >I 

Art. 201.O Conhecido, pela fórrna estabelecida no artigo antecedede, 9 
limite minimo à que o mesmo artigo se refere, em todos os artigos do mdppa 
de repdrtição cujo rendimeuto collectavel não altingir esse limite, será o 
respectivo rendimento laiiçado sómeute na columna n.O do mappa, e som- 
rnado ua mesma columna quando se compozer de mais de uma addiçào. 



316 C O N T R I B U I ~ ~ O  PREDIAL REGULAMENTO DE 23 DE AGOSTO DE i881 

$, unico. No fim do mappa da repaitiçào, fazendo-se referencia aos ar- 
tigos respectivos, se lançara em uma só verba, por baixo da somma totaf 
da columna n.' 6, a importancia do rendimento colleclavel que ndo figurou 
na mesma columna, a fim de que, sommando-se estas duas quantidades. 
dbem em resultado o rendimento collecta~el do concelho nos termos pre- 
scnptos no artigo 203 " 

Art. 202." Feita a inscripção de todos os artigos no mappa, e veri- 
ficado que sela pela conferencia dos verbetes com o mesmo mappa que 
ncnhrim d'elles deixou de ser n'elle devidamente comprehendido, sommar- 
se-ha no fim de cada folha o rendimento collectavel total, que será trans- 

'portado para a immediata. A importancia d e  todo o rendimento colleciavel 
inscrtpto no mappa deve conferir exactamente corn a somma de mesmo 
rendimento extrabido das matrizes e constante do mappa das freguezias 
lançado no verso da folha do rosto. 

$ I? Quando appaieea alguma diffcrença, por menor que seja, deverá 
a junta fazer as conferencias necessarias ate encontrar o erro para o 
emendar. 

S 9 . O  Para se evitar quanto possi~el as emendas e rasuras no mappa 
da repartifio ou laniamento, as sommas deverão fazer-se a lapis e pas- 
sar-se a tinta 56 depois de  conhecida a sua exactidão. 

$ 3."uando, depois de fechado um artigo do mappa, se conhecer que 
n'elle se  deixou d e  inscrever um ou mais predios, a somma do rendimento 
coliectavel dos predios n'elle inscriptos será feita na columna do rendi- 
mento collectarel por artigos, e transportada para a continuação do artigo, 
que poderá ter  lagar no fim do mappa ou antes, se antes se tiver conhe- 
cido o lapso. NO artigo inicial se fará referencia d folha para a qual se fez 
o transporte, e em que o artigo é concluido sob o mesmo numero. Só se 
lançará mão d'este expediente quando a folha do mappa não pod6r ser 
substituida por outra em que se comprehendam, no respectivo artigo, os 
oredios omit tidos. 

Art. 203." A junta fiscal emendar8 qualquer erro p e  se tenha com- 
mettido, quer na formação do mappa, quer no processo da  repartição ou 
do lançamen to. 

Art. 204.' As rasuras, entrelinhas ou emendas que seja necessano fazer 
nos artigos do mappa de reparliçáo ou de lançamenfo, serão resalvadas 
sempre por uma verba no respecliio artigo, a qual ser& ruhricada por dois 
vogaes da junta, ou aliás por uma declarapão inserida no termo do encer- 
ramento. 

S E C Ç ~ O  1V 

Da reparttção ou lançamento inhv~dual 

Art. 206.' A junta fiscal, em cada concelho ou bairro, repartirá pro- 
porciondlmente ás ~ .erbas  dos valores collectaieis comprehendidas nos ar- 
tigos do mappa, e designadas na columna n.O 6, o conlingente respectivo, 
segundo a percentagem estabelecida nos termos do artigo 190.' 

Art. 206.' Para facilitar o processo da repart~ção, a junta [ar& uma 
tabella da percentagem, muliiplicando-a successilamente ate i0 .  
- Art. 207.O Antes de proceder á repart~ção individual, a junta fiscal fara 
a repartição em relatão d somma do rendimento collecta~el total compre- 
hendido em cada folba do mappa, e estabelecera a somma total da contri- 
buiçao em relasao 8queile rendimento, de  sorte que na somma da ultima 
folha do mappa ~ e n h a  a apparecer o contingente designado ao concelho 
ou bairro, depois de rectificado, considerada para esse fim a importancia 
da contrihuiyâo correspondente ao rendimento collectavel de que tracta o 
$ unico do artigo 201 .O, quando se der a hypothese a que o mesmo para- 

' grupbo se refere. 
Art. 208." Em seguida d repartição feita pela maneira indicada no ar- 

tigo antecedente, proceder-se-ha B reparliçào individual, designando-se a 
importancia de cada uma das collectas A somma será transportada para 
a folha immediata, e ,  pelo desprezo das fracções, se  farào as necessarias 
compensaçóes nas kerhas comprehendidas em cada folha, segundo o esta- 
belecido no artigo 209.0 

$ 1." Quando hourer differença seusivel entre o resultado da repartição 
de que tracta o artigo 207." e o das respectivas verbas, serâo novamente 
feitos os calculos da repartição iridi\idiial, e rectificados os erros onde se 
encontrarem. 

jS 2 Para os effeitos do s antecedente, serão as ~ e r b a s  designadas 
f6ra do mappa, e ti'elle lansadas depois de  se fazer a comparaçào, e de  
se ajustarem os resultados de ambos os calculos. 

Art. 209 V i r a d a s  as collectas da contribuiçào predial de que tracta o 
artigo antecedente, serão augmentadas, com urna unidade, tantas das 
maiores collectas quantas forem necessarias para compensar o desprezo 
das fracções, de maneira que a somma das mesmas collectas, no mappa, 
corresponda ao contingente rectificado, des ipado ao concelho. s i." Para o effeito da ultima parte d'este artigo, dada a hypothese do 
$ uuico do artigo 201.", lançar-se-ha no fim do mappa, em seguida á 
somma do rendimento collectabei que não figurou na columna n.O 6, a im- 
portancia da con~ribui~áo predial que lhe corresponder, 
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2." A importaocia da contribuição predial, a que se refere o ,$ ante- 
cedente, serl considerada como annullação para o fim de ser addiccionada 
ao contingente do anuo seguinte, nos termos do artigo 32.O 

Art. 210.O Quando o predio rustico for cultivado ou explorado por 
conta alheia, a contribuição predial recabirá sobre o proprietario na razão 
da renda, e sobre o rendeiro na razão da differença entre a renda e o 
rendimento co~leclavel do predio. 

$ mxo.  Na hypothese do rendeiro sublocar o predio arrendado, a 
contribuição predial recair8 sobre o rendeiro na razão da differeuça entre 
a renda e o preço da sublocação, e sobre o sublocatario na razzo da dif- 
ferença entre este preço e o rendimeuto collecta~el do predio. 

Art. 211.' A contribuição predial 6 devida no concelho ou bairro onde 
o predio estiver inscripto. 

Art. 212." Verificada a bypothese de que tracta o ,$ unico do artigo 
i95.", O lançamento individual coosistiiá apenas na appl~cação da percen- 
tagem uniforme, que tiver sido decretada, ao rendimento collectavel total, 
por que cada coutribuinte deva ser collectado, caducando por este facto o 
disposp nos artigos 205.O a 209." 

Art. 213.' O mappa de repartição ou de lançamento deve estar con- 
cluido, sommado e encerrado at6 ao dia 3 0  de setembro. 

CAPITULO Vil1 

Das reclamações e recursos ácerca do mappa de repartiçáo 
ou lançamentq e correspondentes alterações 

Art. 214.O Conrluida a repartição ou lançamento individual pela junta, 
o respectivo mappa será por ella logo patenteado aos contribui@es, .por 
espaço de dez dias successitos, para apresentarem as reclamações que 
tiverem por conveniente a bem do seu direito. 

Art. 216 A junta fiscal convidará, por editaes e com a nec.essaria 
antecedencia, os contriburntes para examinarem o mappa de repartição 
ou lançamento e apresentarem, dentro do praso estabelecido no artigo 
antecedente, as reclamações que a ler Ihes faculta. 

Art. 216.O As reclamações de que tracta o artigo 214." s6 terão por 
objecto a repartição ou o lançamento, e n'este caso poder20 versar: 

1." Sobre erro de calculo na fixação da cotlecta da contribuição predial; 
'2.'' Sobre erro na transferencia da inscripção das pessoas, dos predios 

ou do seu rendimento collectavel, das matrizes para o mappa de repartirfio 
on de lançamento. 

e r t .  217.' As reclamações a que se refere o artigo 214.' serdo apre- 

seotadas BS juntas fiscaes ; das decisões d'estas haverá recurso para o con- 
selho de districto. e das decisões d'este para o supremo tr!bunal admi- 
nistrativo, sem effcito suspensivo, nos casos de preterição de formalidades 
e termos essenciaes do processo ou offensa de lei expressa, e erradd apre- 
ciação de factos, nos prasos estabelecidos no regulamento d'este tribunal. 

$ unico. Os recursos seguirão o processo que fica estabelecido para a 
organisacão das matrizes 

Art. 2 t 8 . O  A junta fiscal, tomando conhecimento das reclamações que 
lhe forem apresentadas no praso estabelecido, decidil-as-ha dentro de dez 
aias, contados do immedtato áquelle em que esplrar o praso mareado para 

a s  receber. Estas decisões serão publicadas immediatamente 
Art. 219 o Todas as alterações protenientes das diversas causas desi- 

gnadas rio artigo 216 e seus numeros serão feitas no proprio mappa de 
repartiçào, por baixo ou por cima da inscripção ou verba errada, na qual 
se lançará um traço a tinta. 

Art. 220." Rectificado o mappa de repartição & de lançamento por 
virtude das reclamações e recursos, se os tiver havido, a junta fiscal lan- 
çará em seguida um termo de encerramento, no mesmo mappa, culas 
folhas escriptas serão numeradds e rubricadas pelo presidente da junta. 

$ 1.' No termo de encerramento, se mencionará por extenso o numero 
de artigos de que se compozer o mappa, a importancia total do rendi- 
mento collectavel, a importancia total das collectas da contribuição pre- 
dial, as folhas do mappa que se acharem escriptas, a circumstancia d'estas 
estarem numeradas e rubricadas pelo presrdente da junta, e, finalmente, 
as rectificações que se fizerem no mappa por effeito das reclamações e 
recursos ou a circumstancia de não ter Liavido rccti6caçõe~. 

$ 2.O Quando nem ~odas as verbas dos valores collectaveis comprehen- 
didas no mappa tnerem produzido collectas de contribuição predial por 
effeito do dicposto no artigo 801 ", e $ uriico do artigo 209.", no termo 
de encerramento tambem se farh expressa essa circumstancia pela forma 
que vai exemplifi~ada no modelo n . O  12. 

CAPITULO IX 

Da extracção dos conhecimentos de cobrança e dos certificados, 
e entrega d'aquelles aos recepedores 

Art. 221.O Do &appa de repartição ou de lancamento concluido e re- 
ctificado nos termos do artigo 220.'>, extrahir8 o escrivão de fazenda : 

1 . q ~  conhecimentos para a cobrança conforme o modelo n." 13 : 
2." Uma certidão em duplicado, conforme o modelo n.O 14, na qual se 
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mencione o numero e a importancia total das collectas d e  contribuicão 
predial. s unico. Esta certidao ser& assignada pelos vogaes da junta fiscal e 
remettida logo ao respectiro delegado do tliesouro. 

Art. 2 2 2  O Os conhecimentos, conforme o respectivo modelo, compõem- 
se do conhecimento principal que comprebende a totalidade da  collecta e 
d e  conhecimentos parciaes pelos importancias das prestações e m  que a 
mesma collecta 6 dividida. 

Art. 223.' O conhecimento principal ser& entregue do contribuinte 
quando satisfizer a ultima prestacão Se  o contrrhuinte quizer antecipdr o 
pagamento d e  todas as prestacões, recebera tambem com os conhecimcn- 
tos d'estas o conliecimento principal. 

Art. 224,"s impressos para conhecimentos, antes d e  serem entre- 
gues aos escritães de  lazenda, ser80 carimbados na respectiva repartição 
d e  fazenda do districto, com o s&llo branco de  que tracta a poitariaèir-  
cular de  22 d e  maio de 1854, ficando os mesnios escrivães de fazenda 
obrigados a apresentar ao delegado do tbesouro, finda a extracçào, aquel- 
les impressos que não forem aproteitados, quer se achem inutilisados quer 
nho 1. 

Art. 225.' Os conhecimentos para a cobrança serão entregues aos re- 
cebedores pelos escrivães de  fazenda a te  ao dia 30 de  novembro. 

Art. 226.' Dos conhecimentos de  cobrança extrahirão os recebedores 
avisos, conforme o modelo u."18, para serem entregues aos contribuintes 
antes d a  abertura do cofre. 

s 1.' Para a entrega d'cstes avisos, obseriar-se-ha o que se acha re- 
gulado no decreto d e  31 d e  dezembro d e  3873. ' 

$ 2.' Esies avisos não dispensam os d e  que tracta o artigo 35." do 
regulamento geral da  admiiiistração da fazendd publica d e  8 de  janeiro 
d e  1870. 

1 Officio circular da Dzr Ger das Contr Dzr de 9 de junho de 188% - Ill sr - 
Tendo-se suscitado duvida por parte do delegado do thesouro no districto de Braga 
sobre se alem do conbeci&ento principal da contribuição predial derem igualnienté 
ser seliados, com o sèllo branco da tepartição de fazenda do districto, os pareiaes 
relativos as prestações em que a collecta e dividida foi-lhe declarado em offisi0 
d'esta direcção neral ù'esta data, que em vista do disp'osto no artigo 224 do regula- 
mento de 2.5 dcagoito de 1881, se deve entender ser bastante a imposição do s810 
no conhecimento principal de cada collecta, que tem de 3er entregue ao contribuinte 
quando satisfizer a ultima prestação, conforme determina o artigo 243 O do dieta> 
regulamento 

O que communico a v s a para sua intelligencia e effeitos devidos, na parte que lhe 
tncn --v" 

Deus guarde a v s a Direcção gerJ das coutnbui~ões directas, 9 de ]unho de 4884. 
- Pedra Awgusto de Carvalho. - I11 sr deiegado do tbesouro no districto de A~eiio 

Identicos para todos os maia delegados do thesouro dos districtos do,continenio e 
ilha3 adjacentes (No Rel e Doc dos Acl. do Mt% d a  Faz de 1882, pag 59). 

Art. 227." Os proprietarios ou uguiructuarios de  predios onerados com 
fóros ou outros encargos, e os rendeiros de  predios rusticos, que precisa- 
rem mostrar por modo authentico a importancia da contribuição predial 
que  compete a cada um dos encargos ou a cada um dos predios d e  que 
são rendeiros, p o d ~ r á o  exigir do competente escrivão de lazenda ccrlifica- 
dos das verbas da dieta contribuição correspondente a taes encargos ou 
predios, os quaes certi6cados serão por elle passados gratuitamente e cou- 
forme o modelo n.O 16.  

CAPITULO X 

Da cobrança' 

Art. 228." A contribuiçáo predial será paga em prestações trimcstraes, 
ha\endo um mez d e  prazo para a cobrança voluniaria de  cada piestação. 

Ar1 229.O A cobrança da primeira prestaçso terá lagar no mez d e  ja- 
neiro, da  segunda no d e  abril, da terceira no de  ~ u l h o  e da quarta no de  
outubro do anno immediato áquelle a que respeitar a contribuiçâo. 

1 Oficio da Dtr Ger dns Contr. Dtr de 3 de abril de 1882 - lll me sr - COU- 
stando n'esta direccão qeral por cliirio do nlinisterio dos negocios do reino e em re- 
sultado da commu&ca~ão frita ao niesino niinisterio pelo governador civil &esse distri- 
cto, que v s a suscitara duvida em mandar cobrar com as contribuições geraes do 
estado a percentagem votada pela respectiva junta geral do distrido, com o funda- 
ineuto de que sendo a percentagem destinada para as despezas do anno de 1882, não 
podia ser cobiaùa corn as contribuiçiies dc 1881, sirva-se v a =  informar com urgencia 
sobre as razões de facto e de direito quo possdni te1 determinado a duv~da suscitada; 
devendo ficar na intelligencia de que o lundamento acima exposto, se e o unico e está 
bem designado e menos procedente porquanto, conio bem se pondera no oEcio acima 
citado os addióionaes votados pelos corpos administrativos sobre as contribuições ge- 
mes do eestado são addiciouaes no sentido d~ assentarem sobre as matrizes respecti- 
vas, como base do lançamento, e não no sentido de deverem necessariamente perteu- 
cer ao mesmo anuo a que se referirem os lançamentos do estado, e isto tanto mais 
quanto maior for o atrazo effectivo dos mesmos lançamentos Se ajunta votou uma 
ercentagem addicional para occorrer aos seus encargos no anuo de 1882, e se os 

Lnçamentos de 1881 são os pnmeiros que se seguem a essa deliberação, e por esses 
que deve verificar-se o lançainento addicioual, sob pena de que a juntd ficaria privada 
dos meios de receita com que legalmente tiver contado para fazer face aos seus encar- 
gos de 1882 

Deus ruarde a v. s a Direcção geral das conlribui~ões directas, 3 de abrd de 1882. - pedroAWsto de Carvalho. - i11 -O sr delesado do thesouro no districto de Angra 
do Heroismo (No Rel e Doc dos A L ~  do Mzn da Faz. de 1881, pag 67) 

Offic~o da Dzr. Ger das Conlr Dir. de 19 de maio de 188% - I11 "' sr -Tendo 
sido presente a s ex' o ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda a infor- 
niação prastada por v s ' em seu officio de 19 de abril ultimo, em Sdtisfaçào ao que 
lhe foi exigido por esta direcião geral em officio de 3 do mesmo mez, relativamente a 
duvida em que v s se encontrava de Cdzer o addicionamento da percentagem que a 
junta geral d'esse dislricto tiver k a d o  para as despezas do mesmo districio do anno 
corrente, o mesmo en mo ministro, de conlormidade com O parecer d'esta di;cg& ge- 
pai, resolveu, por seu despacho da presente data, que v. S.' faça constar a referi@ 
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Art. 230." As prestações n3o poderão ser inferiores a 100 rkis cada 
uma. 

$ uniw. Quando a importancia da collecta não chegar a 400 reis, o seu 
pagamento será feito em tantas prestações nào inferiores a 100 reis, quan- 
tas forem necesarias para perfazerem a mesma collecta. 

Art 231."uaiido as prestações de cada collecta contiverem fracções 
de li reis, junctar-se-ha a somma d'essas fcacçõcs á primeira prestação. 

Art. 232." O skllo dos conhecimentos que for inferior n 5 reis em cada 
pfesta(âo será cobrado pela totalidade da çollecta conjunctamente com a 
primeira prestaçâo. 

Art. 233.O Não 8 permittido receber-se nem pagar-se uma prestação 
deixando-se outras anteriores em divida. 

Art. 234." Os contnbuiutes pagarão com os titulos de annullação, que 
a junta fiscal Ihes dever passar, as suas collectas de  contribui~ão predial, 
no todo ou em parte, conforme a importancia dos mesnios titulos. 

$ 1." Se,  quando os contribuintes receberem os titulos de annullaçio, 

]unta geral qual o praso maximo dentro do qual poderd ainda a mesma junta lixar a 
percentagem, bem piejuizo do serviço dos lauqanientos a que se esta procedendon'esse 
districto, e que, se a bxacào se fizer, e for ainda corripativel com o estado do dicto ser- 
viço, conforme parece deirehender-se ùa informação prestada por v. $2, deve fazer-se 
addicionamenlo aos lançamentos de que se tracta, sdm embargo da duvida que v S.. 
eapoz, por não ser procedente em vista das razões ponderadas no atado oíücio d'esta 
direcção geral, de 3 de abril dtimo 

Deus guarde a v s * Direcção geral das contnbmções &rectas 19 de maio de 1882 - Pedro Augusto de Carvalho - 111 -O sr delegado do thesouro 60 districto de Angra 
do Heroismo (No Rel. e Doc citado, pdg. 69) 

Offic~o da Dar. Ger das Contr Dzr de 10 dc julho de 1882 - I11 sr - Respon- 
dendo ao officio de v s a  de 24 de junho proximn findo tenho a dzer-lhe que, por 
despaehu de 25 de junho de i88i, proterido sobre consultido delegado do ihesouro no 
districto do Porto, foi resolvido, de conformidade com o parecer d'esta direcção geral 
e dos fiscaes da coroa e fazenda, que o addicional ate 3 por cento que as juntas gera: 
dos distiictos estãn auctorisadas a lanqar, pelo artigo 13." da carta de lei de 11 de ]u- 
nho de 1880 para pagamento dos suhsidios reclamados pelas tamaras mumcipaes nos 
termos do a;tigo 12. da mesma carta de lei se devia entender relativo as contribui- 
ções predial, industrial de renda de casas efsumpluaria e que, pelo que toca ao seu 
lançamento e arrecadapão, se devena seguir o mesmo p;ocesso que se acha estabele- 
cido para o imposto de viação distnctal. reduzindo se as collectas a m a  percentagem 
luuca, tendo-se em Vista, nas respectivas contas de liquidaçáo e cobran~a, a precisa 
dislincção dos addicionaes para viaçzo districtal e instruc-ão publica. Com a conimu- 
nicação d'este despacho respondo a primeira parte do seu alludido officio lendo a de- 
clarar a v s a ,  quanto a ultima pane do mesmo o@cio, que P pela direiçio geral da 
contabilidade que tem de iequisitar as instrue$ões de que carecer sobre a eseriprura- 
ção e contabilidade do dicto imposto. Por ulwmo tenho ainda a dizer a v S., que o 
addicional fixado pela junta geral d'esse disti.icto quando inteiramente não possa ja 
ser addictonado as coniribmções do amo de 1881 belo estado de ddiantameuto da ser- 
viço do respectivo langamento, lera de ser attenlido na serviqo das contribuições do 
anno de I888 

já. tiierem pago as suas collectas de contribuição predial, ser-lhes-ha resti- 
tuida a importancia dos mesmos titulos. 

g 2.' Se, porem, o contribuinte tiver pago parte da collecta e a im- 
portaocia do 11tulo não pad6r ser h t a lmenk  encontrada na parte restante, 
ser-lhe-ba restituido sómente o excesso. 

Art 238.' Se, por qualquer incidente, o recebedor não se achar aucto- 
risado para receber 0s titutos de  annullação, os contribuintes, que os tive- 
rem, não serão compellidos a pagar as collectas da coiitribui~ao predial, 
emquanto o recebedor se não prestar a acceital-os no pagamento das 
mesmas collectas. 

Art. 236." As prestaçaes que n'no forem pagas em cada um dos quatro 
*ezes fixados para a cobrança voluntaria, serio addicionadas com 3 por 
cento ou quota fixa e juros de  mora, conforme o disposto nos artigos 3.5.' 
e 53.' do mgulameuto da administração da fazenda publica de  4 de ja- 
neiro de 1870. 

Art. 237." Não 6 concedido desconto algum ao contribuinte que quizer 
antecipar o pagamento de todas ou de qualquer das prestaçòes, em que a 
sua collecta estiver dividida. 

Art. T38.0 Findo o praso- para a cobrança voluntaria da quarta e ul- 
tima prestaeão, proceder-se-Ira logo ao relaxe das piestacõeu em divida 
para serem arrecadadas executitamente nos termos da legislação em Tigor. 
No dia 30 de  junho que se seguir ao mez da cobrança voluntaria da ul- 
tima prestação não existir& em poder dos recebedores conhecimento algum 
da contribuiçào predial para cobrar ou para annullar, se o deve ser, salvo 
caso extraardinarro que justilique qualquer procedimento em contrario 1. 

1 Oficio da D,r Ger das Conir Dzr. de 13 de abril de 1882 - I11 -' sr. - Em 
resposta ao officiò de v s a  de 3 de fe~ereiro ultimo em que me pergunta se as dispo- 
sigòes dos artigos 4a8- e $& * do regulamento de 2; de agosto dei881 deuem rome- 
çai a ser applicadas uairameoe quanilo a cobrança da contribuiçao predial for reali- 
sada em vlrtude da organisacao das novas matrizes, tenho a dizer a v. s', que, achan- 
do se determinado pelo &rtigo 360 o do mesmo regulamenti) o praso dentro do qual 
coma avam a vigorir as suas disposi ões relativas a repartição, iançamento e cobrança 
da re!erida eonrrihuiç%, sem depeni!enc;a de se achar ou n5o concluida a organisação 
das novas matrlzes prediaes, em qualquer d~striero, pois que pelo artigo 359 somente 
ficou dependente d'essa iircumstaucia a vigencia das disposições consignadas no dlcto 
regnlamento para o processo da revisão anuudl das matrizes, se deve entender que as 
disposiçiies dos artigos a que v s " se refere vigoram independentemente da c~oclusã~ 
das novas matrues. - . a -  . . . ,. .a"m 

Deus &de a v S." Direeçáo geral das contribui~ões directas em 10 de julho de 
1882. - Pedro Awusto de Camalho - II1.m"r. delegado do thes'owo no distnclo da 
Wrta (NO Rei. e Doc. citado, pag. 10). 
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CAPITULO XI 

Processo da serviço depois do encerramento do mappa de repartição ou 
de lançamento, a té  ao encerramento das matrizes por transição para o 
anno seguinte 

Das alterações occomdas depois do encerramento das matnzes 
para a repartição ou lançamento 

Art. 239; No dia 1." d e  dezembro de cada anno, a junta fiscal das 
matrizes reunir-se-ha para fazer as rectificações que resultarem das alte- 
rações occorridas depois do encerramen:o das matnzes para a repartição 
ou lançamento at8 áquella data, e bem assim para encerrar defiiiitiiamente 
as mesmas matrizes por transição para o seriiro do anno segiiinte. 

Art. 260.' As alterações que pala mais occorrerem no rendimento 
collecta~el depois do enceriameiito das matrizes resultam : 

1 .O Da n&a construcção de predios UI banos ; 
2.. De novas divisòes dos predios iirbanos; 
3 . O  Da reedificação ou qiiaesquer bemfeitorias qiie augmentem o valor 

e rendimento dos predios urbanos; 
4." Da acquisição de  predios comprehendidos em algumas das isençòes 

estabelecidas. por passarem a ficar sujeitos á coritrihuição predial. 
Art. 241." O escrivão de  fazenda tomará nota das alterações a que se 

refere o artigo antecedente, logo que cheguem ao seu conhecimento, quer 
pelas informaçbes dos regedores de parocliia, quer por algum outro meio, 
e dara conhecimento d'ellas á junta fiscal para serem consideradas nas 
respectivas matrizes até ao dia 10 de dezembro. 

Art. 242."~ predios urbanos, construidos de  novo, serão inscriptos 
nas matrizes por addicionamento, fixando-se-lhes o rendimento collectavel 
que Ihes competir. No local competente da matriz, segundo a ordem to- 
pographica, se  fará a necessaria referencia ao novo artigo. 

Art. 263.O O predio urbano, que Mr reedificado com augmento de  uma 
ou mais divis6es, será inscripto em um novo artigo da matriz para o ser- 
viço do anno corrente, annullando-se ao mesmo tempo o artigo primitivo 
em que se achava lançado, segundo o estabelecido no artigo 289.O 

unico. Se  a alteração consistir sómente em bemfeitorias que, sem 
alterarem a i  divisões do predio, lhe augmentem o valor e o rendimento, a 
alteração ser& feita no proprio artigo nos termoi estabelecidos. 

Art. 244:' Será tambem iiiscripto em um noio artigo da niatriz para o 
anno corrente o predio que, por ter estado comprebendido em alguma das 

isencões estabelecidas nos n.O"." a 1 2 . O ,  14.O e 15.0 do artigo i.", náo 
tiver sido inscripto na mesma matriz, se esse predio vier a ficar sujeito 8 
contribuiç~o predial no anno corrente. 

Art. 245." Emquanto ao predio já descripto na matriz por lembrança, 
sem designaçiío do sei1 rendimento collectavel na columna n.' 13, por gozar 
de isencã2 Lemporaria da contribuição predial, nos termos dos numeros 
respectwos do artigo i.", lançar-se-ha na mesma columna e no artigo 
pnmitiio da matnz o rendimento collectavel que lhe corresponder, se tiver 
cessado o rnotijo da isençáo, e em seguida o anno 8m que o dito predio 
comeaar a ficar siiletto & contiibuiçao. 

Art. 246.O Se  a alteração fôr s6 no dominio do predio, e se elle passar 
inteiro a novo possuidor, será apenas notada no respectiio artigo da matriz, 
na columna n.' 3 ; se o predio, porbm, fôr dividido por novos possuidores, 
será aunullado o artigo em que se achava inscripto, e transferido para 
outros em que se descreverá o rendimento collectavel que ficar pertencendo 
a .cada um dos noios proprietarins ou usufructuarios. 

Art. 247." Os artigos addicionaes que se inscrelerem nas matrizes serão 
precedidos do transporte da somma do rendimento collectaiel, constante 
do termo de encerramento. O rendimento collectavel dos artigos addicionaes 
será sommado com aquelle e transportado para a folba seguinte, e assim 
successivamente até se effectuar o novo encerramento na (órma que adiante 
vae intiicada. 

iirt. 248.0 As alterações piobenientes de alieriaçáo de predios, depois 
de extractadas no caderno das alterações, serão notadas nos respechvos 
artigos das matrizes na columna n o  3. 

Art. 2 6 9  A annullaçào de um artigo da matriz predial será notada 
n'elle nas columnas n." 1 e 13 fazendo-se, n'esta columna, referencia ao 
caderno das observações, em que se devem declarar os motivos da annul- 
lação, e lançando-se, adiante da somma do rendimento collectavel do mesmo 
artigo, o anno em que começar a ficar annullado. - 

Art. 250." O rendimento collectavel, que accrescer por vrrtude das alte- 
rações, ser& collectado na contribuição piedial que Iheaorresponder desde 
o anno em que se der o augmento, saita a excepçzo consignada no n." 12.' 
do artigo 1.' 

Art. 251 ."s alterações para menos no rendimento collectavel 'dos 
predios respeclivos a um contribuinte resultam de haver estad-o devolnto 
algum dos seus predios urbanos ou alguma das suas divisões durante um 
ou mais mezes de todo o anno, e serão tomadas em attenção na confor- 
midade do artigo 268." 

Art. 252.O Quando o predio urbano ficar deroluto no todo ou em parte, 
o proprietario ou usufrnctuario ter8 direito a uma annullação ou restituição. 

Náo se  consideram devoluto os predios ou as divisaes dos predios que 
15 
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esti~erom arrendadas, occupadas pelo proprietario ou cedidas por este 
gratuilamente. 

0 s  predios ou as divisões de predios mobilados consideram-se arrendados. 
, Art. 253.O Os predios nisticos são sujeitos em cada anno á contribuiçào 
p r e ~ a l  por inteiro : e os predios urbanos sómente o sào pelos mezes em 
que não estão de\oluto. 

unico. Considera-se vencido um duodecimo da contribuição predial 
relativa ao predio urbano, quando este estiver arrendado ou occupado por 
mais de quinze dias Tlentro do mez. 

Art. 254." Na ilha da Madeira, os predios ou divisões de predios ur- 
banos, que por conta do propriet ano estiverem mobilados com o fim unico 
e exclusrvo de serem arrendados, e não o tenhdm sido em todo o anuo, 
serão considerados devoluto para a aunullação das verbas de contribuição 
predial que sobre os mesmos predios tiierem recaído. 

$, unico. Quando, porém, estes predios ou suas divisões tenham sido 
arrendados dentro do anno a que respeitar a contribuição predial, esta 
será dividida em relação 8 parte da renda que por elles se tiver pago. 

Art. 256." Exceptuam-se das disposirões do artigo antecedente: 
1.0 Os predios ou divisões de predios urbanos nos quaes tenha residido, 

em uma parte do anno, o iespectno proprietario ou outra qualquer pessoa 
mesmo gratuitamente, embora na outra parte do mesmo anno sejam 
arrendados ou mobilados para o fim de serem assim arrendados ; 

2.' Aquelles que tiierem sido arrendados e depois mobilados pelo 
arrendatario para assim os alugar, embora não estejam occupados. 

f, uuiro. No primeiro caso, a contribii~çào predial será devida por todo 
P anno; no segundo caso, só com relação ao tempo por que subsistir o 
arrendamento, e á respectiva renda designada na matriz. 

Arl. 256." Ao lado das alterações e recti6cações operadas nas matrizes. 
se  [ara referenc~a aos numeros dos extractos do caderno das alteraçõesde 
que trata a seeyão 3 "  d'este capitulo. 

$ unico. As alterações e recti6cações serâo feitas nos termos que ião  
tadicados n'este capitulo; na falta de indicaçdo especial para qualquer 
hmthese ,  proceder-se-ha de conformidade com o que resyectivame~te se 
acha estabelecido na secção 3." do capitulo V. 

Art. 267." Nos modelos B e C, vae indicado o modo pratico de se 
Cawrem as alterações nas matrizes depois do encerramento para a repar- 
t i ~ ã o  ou lançamento, ate ao encerramento por transicão. 

Ar&. 298.' AS alterayões e rectificações a f a ~ e r  n'esta parte do seriiço, 
compieheudendo o encerramerito das matrizes por transição, estarão con- 
cioidas atb ao dia 31 de dezembro. 

Das reclamaçóes e recursos acercadas alterapõesoccorridas depois do encerramento 
das matrizes p a a  a repartiçáo on lançamento 

Art. 269.' Feitas as alterações, a junta fiscal patenteará as matrizes 
ate ao dia 16 de dezembro, para os contribuintes poderem reclamar 
conti a qualquer inexactidão nas mesmas alterações, e bem assim por terem 
tido devoluto algum predio urbano ou alguma de suas divisões, durante 
todo o anno ou parte d'clle. 

unico. Por duplicaç30 ou erro de collectas ou pela cessaç80 das rendas 
dos predios urbanos, em que a coritribuiç~o tiver recabido, podem os inte- 
ressados reclamar tambem perante a   unta fiscal das matrizes, no praso de 
tres mezes, contados do primeiro dia da aberturd do wfre para a cobrança, 
com recurso para o couselbo de districto e d'este para o supremo tribunal 
administrativo pela forma e nos prasos estabelecidos no capitulo 5.' 1. 

Art. 260." As primeiras reclamações de que trata o artigo antecedente 
serão decid~das ale 18 de dezembro. 

Art. 261.6 Das decisõ~s da ]unta sobre as reclamações a que se refere 
o artigo 260." haverá recurso para o conselho de districto at6 ao dia 22 
de dezembro. 

Art. 262.O O conselho de districto resolver8 os recursos para elle inter- 
postos, nos termos do artigo antecedente, ate 29 de dezembro. 

Art. 263.0 As reclamações e recursos de que trata esta secção, excluidos 
os do unico do artigo 259.@, 6 applicavel o que se acha estabelecido 
no capitulo V, excepto na parte relatija aos prasos que n'esta secção vil0 
fixados. 

2 Oüino da Dar Ger. das Condi: Dar. de 1 7  de maio de 1883 -111 "" sr -Em 
seu oficio de 14 do corrente mez sob o n." 89, pretende v s a ser esclarecido sobre qual 
seja a verdadeira interpretação dú $ unico do artigo 259 * do regulamento de 25 de 
agosto de i884 combjnado com o que dispõe o mesmo artigo, na arte em que ambos 
tratam das reclamagoes pela eessaqao de rendimento aos predios mianos ou de algumas 
das suas divisões, durante todo o anno ou parte d'elle, enlrando v S.' em duvida sobre 
se ha dois prasos para as alludidas reclamações, com referencia aos predios que hajam 
ficado devolulo ou se são differentes os motivos de cessação derendimento para aquelfes 
a que allude o Litado 8 unieo em resposta, pois tenho a dizer a v s a que ha effecti- 
vamente os dois prasos-estabelecidos no suprac;tado artigo e uo seu $ mim para as 
reclamações por eessaçao b rendimento dos predios urbanos em relaçao ao tempo em 
que durante o anno liverem estado devolutos, não sendo este facto de dois prasos para 
reclamações da mesma natureza innovação do regulamento citado, porque ]a autenor- 
meute os havia nos temos do artigo 133 ' das instrucções de 7 de agosto de 4860 e do 
mi O 10 do decreto de 7 de abnl de 1869 hUs guarde a v. s a~ireocão çeral das contribuipões directas 17 de maio de 1883. 
- Peàro Azlgusto de Carvalho. - 111 "O sr delegado do thesouro 'no districto da Faro. 
(NO ~ z r d o ,  i3.0 anno, n . ~  13, Pag. SE). 
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Do caderno daa alterações 

Art. 264.' As alteraçães, que occorrerem na contribuição predial depois 
do encerramento das matrizes para a repartição ou lançamento ate ao 
encerramento por transição para o anno seguinte, serão extractadas em 
um caderno que se denominar8 «caderno jdas alterações)), e será feito 
conforme o modelo n." 17. Este caderno, cujas fclhas serdo numeradas e 
rubricadas pelo presidente da junta, servirá para todas as freguezias de 
cada concelho ou bairro e por todo o periodo da duração das matrizes. 

Art. 265.' No caderno das alterações, ser8 sempre considerado o au- 
gmento ou a reducção do rendimento collectauel que resultar de cada uma 
das alteraçoes, quando estas forem de tracto successivo. 

As importancias do augmeoto ou diminuição do rendimento collectavel 
ser80 sommadas nas respectivas columnas no fim de cada folha e transpor- 
tadas para a folha immediata. 

Art. 266 O Findo o servlyo de um auno, o caderno das alterações será 
encerrado em harmonia com o que se acha estabelecido a respeito das 
matrizes, mencionando-se no termo de encerramenlo, e com relação aos 
predios em que titerem occorrido as alterações, a irqportancia do rendi- 
mento collectavel para mais e para menos; bem corno a importancia d'esse 
rendimento que resultar da comparação entre o acciesrido e o diminiiido. 

Art. 267." As alterações, que provierem de terem ficado desoluto os 
predios orhanos ou aIgumas das suas divisòes, não serão notadas nas res- 
pectivas matrizes, mas extractadas no caderno das altera~ões. 

SECÇAO IV 

Do caderno das annnllações e correspondentes tttulos 

r 
Art. 268.O As alteraçaes de que trata o artigo 251 .O produzirão annul- 

laçòes das verbas de coiitributção predial, segundo a cessação do rendimento 
collectavel. 

As alterações resultantes da alienação de piedios a que se refere o 
'artigo 288.O, produzirão similhantemente anuuliaçòes das ditas verbas 

para os antigos proprietarios. 
Art. 269." As annullações das verbas de contribuição predial, que re- 

sultarem das decisões das reclamações e recursos, serão lançadas em um 
caderno, que se denominará ucaderno das annullações~ e ser8 feito con- 
forme o modelo n.O 18. Este caderno, cujas folhas serão rubricadas pelo 

presidente da junta, servirá para todas as freguezias de cada concelho ou 
bairro e por todo o periodo da duração das matrizes. 

Art. 270.' Para as annullapõea das verbas de contribuição predial, 
passar-se-hão titulos de anuulIaçâo, conforme o modelo n." 19, que serão 
assignados pelo presidente da junta e por mais dois membros d'ella pelo 
menos, incluindo o secretario. Estes titulos serão exlrdhidos do caderno 
de que trata o artigo antecedente. 

Art. 271 .O Dos titulas de annullação se extrahirá uma relação conforme 
o modelo n." 20, em que se especifiquem os motivos de taei annullações. 
Esta relaçào ser8 affixada na porte da casa da repartição de  fazenda do 
concelho ou bairro, e ~ublicada   ela imprensa, nas terras onde houver 
folhas periodicas, dentro de oito dias depois de findo o praso para a decisão 
das reclamagões. Na mesma relação, se declarará que osinteressados podem, 
desde logo. solicitar a entrega dos respectivos titulos. 

Art. 272." Findo o serviço do anno, o caderno das annullações será 
encerrado em harmonia com o que se acha estabelecido a revei to  das 
matrizes, mencionmdo-se no termo de encerramento o numero e impor- 
tancia das annullaçbes. 

Art. 273.O Nos conhecimentos annullados e nos respectivos 
talões, lançará o recebedor a seguinte verba, que rubricara com o escrivão 
de fazenda: aAnuullado em reis. . . pelo titulo n.'. . .» 

$ 1." Quando a importancia do titulo de annullação fdr igual á do co- 
nhecimento, lançar-se-tia a seguinte verba: ~Annullado este conhecimento 
na siia totaliddde pelo titulo n.". . .» ficando o titulo ~uncto  ao conhecimeuto. 

$, 2." Os titulos de annullação serrirão para documentar o credito do 
livro modelo n."O, juncto ao regulamento da admiinstroção de fazeuda 
publica de 4 de janeiro de 1870. 

Art. 274.O Os t~tulos de annullação devem ser conferidos com os talões 
no acto de serem apresentados. 

Art. 275.' Ao delegado do thesouro no districto será remettida pela 
junta fiscal uma nota designando a importancia de cada uma das annul- 
lações ordenadas por effeito das decisões da mesma junta e do conselho 
de districto, com a declarayào das datas e numeros dos titulos passados. 

Art. 276." O delegado do thesouro envidrá á direcção geral das con- 
tribuições directas as relações mensaes das aanuilações de verbas da cun- 
tribuirão predial, effectuadas em vista dos respectivos titulos. 
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Do mappa de repartiqào supplementar ou de lançamento addicional 

Art. 271." As alterações de que trata o artigo 240.' produerr20 terbas 
supplementares ou addicionaes da contribuipáo predial correspondente ao 
rendimento co!lectavel accrescido, que definitivamente for fixado, e serão 
consideradas em um mappa que se denominara mappa de repartição sup- 
plementar, modelo n." 21, ou mappa de lançamento addiciondl, modelo 
n.' 21 -A, conforme a contribuição for de repartiçáo ou de quota, no annn 
em que taes alterações occorrerem. 

As alterações resultantes da alienaião de predios, nos termos do ar- 
tigo 248.". produzirão similbaniemente verbas supplementares ou addi- 
cionaes para os novos proprietarios 

Este mappa serA especial para o serviço de cada annn e servirá para 
todas as freguezias de cada concelho ou bairro. D'elle serão extrabidos os 
conhecimentos para a cobrança das mesmas verbas e uma certidão nos 
termos do n.' 2.' do artigo '221 .O 

$ unico. Compete &]unta fiscal fazer este mappa, assim como encerral-o 
nos termos,prescriptos no artigo 220.O 

Art 278." Os artigos do mappa de repartir20 supplementar ou de 
lançamento addrcional terão os numeros de ordem que Ihes corresponderem 
no mappa primitivo. addicionados de uma letra, ou os que Ihes cnrrespon- 
derram se os coritribuintes estivessem inscriptos n'este, segundo a ordem 
alphabetica. 

s~cçAo vi 

Do encerramento das matrizes por transição para o anno seguinte 

Art. 279.. No dia 3 f de dezembro de cada anno, a junta fiscal proce- 
derá ao encerramento defiiiitivo das matrizes por transição para o anno 
seguinl e. 

Art. 980.' O termo de encerramento definitivo será precedido de uma 
demonstração das alteraçaes que sofheu o reiidimento collectavel. Para 
eqte fim, o rendimento collectavel, transportado do termo antecedente, 
será sommado com o dos predios inscriptos ria matriz, por addicionameuto, 
quando os haja, e em seguida a esta somma se abaterá a importancia que 
poryentura dera ser deduzida em resultado de alguns dos mencionados 
add~cionamentos por terem sldo annullados os primitivos artigos. 

Art. 281.' Lançadas as rectificasões do rendimento collectavel em cada 
uma das matrizes prediaes, a que se refere o artigo antecedente, e conhe- 

cida a importancia d'este rendimento que passar em transição para o a n o  
seguinte, verificar-se-ba se estão exactas as operações feitas nas ditas 
mairizes, para o que se examinará se a somma do rendimento collectavel 
que passa em transiçõo em todas ellas combina exactamente com a somma 
do mesmo rendimento primitivamente inscripto, considerada a diflerenga 
que constar do encerramento do caderno das alterações. Quando por este 
exame se encontre alguma d~fferenca, proceder-se-ha a nova conferencia 
e sc rectificará o erro onde existt~. 

Art. 282.O Para se evitarem as rasuras ou quaesquer emendas n'este 
trabalho, o escriião de fazenda deterá transcrebex em papel separado as 
recti6caçóes do rendimento collectavel respectito a cada matriz, e passadas 
para esta só depois de reconhecida a sua esactidào. 

CAPITULO XII 

Das annullaç8es por sinistros 

Art. 283." Os contribuintes que soffrerem perdas nos seus predlos ou 
culturas por effeito de qua!quer accidente fortuito doi que desobrigavam 
o rendeiro do pagamento da renda, segundo o disposto no titulo 527.' da 
livro 4.O da ordenação do reino, podem reqiierer, com relasão ao anao em 
que similhantes perdas occorrerem, uma annullação das suas verbas da 
coutribuiçeo predial, na parte relativa ao rendimento collectavel que ti.iei: 
sido destruido. 

$ unico. São excluidos da disposição d'este artigo os proprietarios de 
predios rusticos, pelos predios ou parte d'elles que estiverem r+rgpndados 
no anno em que occorrerem as perdas, sdlvo o caso em que, nos termos 
do artigo 1630.O do codigo ci~i l ,  o arrendatario, por estipulação no con- 
tracto, podér exigir diminuição de r e ~ d a  N'esta hypnthese. o proprietana 
qunctará ao requerimento o original ou pubhca forma do contracto, que 
poderá ser-lhe restituido depois de resolvida a pretençào, sendo-lh a 
anuullaçáo concedda s6 em rclaçtto A parte da renda que tirer diminu~do 
e depois de assim O ter feito. 

Art. 288.O As perdas que dão direito as annullações por sinstros, não 
são as que de ordinario acontecem por effeito da irregularida& das esta- 
ções, ou de factos ou omissaes imputareis aos cultivadores, mas tào 
sómente as que procedem de acciùentes fortuitos e extraordinarius que 
destruam completamente, ou na maxima parte, os predios ou as suas 
culturas, e que, segundo a ordenação do reino, desobrigavam o rendeim 
do pagamento da renda ajustada, 
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Art. 28.5." Os requerimentos para as annullações por sinistros serão 
~dividuaes; e mencionarão : 

1.O 0-nome  e morada do contribuinte; 
9;P Os predios em que occorreram as perdas, com designaç80 dos seus 

nomes proprios, se  os tiverem, e das localidades ; 
3." k quantidade e qualidade do rendimento perdido e o motivo da 

perda, 
$, uniw. Quando o accidente f6r commum a um concelho ou freguezia, 

e produzir o mesmo damno a todos os proprietarios e cultivadores, pdde 
o requerimento ser feito pela camara municipal a favor d'esses propne- 
tarios e cultivadores. 

Art. 286." Os requerimentos para as annullações por simstros serão 
apresentados ao presidente da junta fiscal das matnzes do concelho ou 
bairro, desde o primeiro at6 ao ultimo dra do mez de janeiro de  cada 
anno, e comprehenderào as perdas occorridas em todo o anno immediato 
antenor. 

Art. 287." O escrivão de fazenda verificará os prejuizos allegados, e 
informará os requerimentos á margem, declarando a qualidade e impor- 
tancia d'esses prejuizos, a couiribuição correspondente ao rendimento 
perdido, e todos os mais esclarecimentos necessanbs para se poder ajuizar 
da  justiça dos reclamantes, apresentando a comparação do rendimento 
effeetiio com o rend~mento inscripto nas matrizes respectivas. 

Art. 288 O O presidente da junta fiscal das matrizes do concelho ou 
bairro examinará os requerimentos e as informaçijes prestadas pelo escrivão 
de  fazenda, e ,  quando se não conforme com ellas no todo ou em parte, 
Ihes addicionara as observações que tiler por comenientes. 

Art 289.' As perdas de rendimento provenientes de  molestia nas vrnbas 
serão coti%ideradas somente quando a producção do binho reduzida a &- 
nbeiro pf!lo preço comente do anno for inferior ao rendimento bruto médio 
d'este genero, inscripto nas matrizes pred~aes do concelho nos -artigos 
respectivos ao reclamante. 

$ A completa destruicão .das vinhas pelo phylloxera importa a 
annullação permanente da verba de cootribuição predial ; conservando-se, 
porém, o predio na matriz para ser devidamente collectado no caso de  
mudar de cultura. 

$ 2 . O  A destruição parcial das binbas pelo phylloxera importa a annul- 
ldção da verba da coutribuição predial relativa a parte destruida emquanto 
nào fôr substiturda por nova cultura ou a mesma cultura não tornar a 
produzir regularmente. 

$3." A aiinullaçâo, de que tratam os ,L$$ anteriores, desde que tenha 
sido verificada para qualquer anno pela fórma d e  processo estabelecida 
n'este capitulo, cons~derar-se-ha igualinente.ver~6cada para os annos se- 

gurntes pelas mesmas importancias e a favor dos mesmos iodivrduos, in- 
dependerilemerite de novo requerimento e subsequente processo. Os  
reriiâcados d'estas annullações seAo processados até ao fim do praso 
da cobrança \olunlaria da segunda prestaç&o, precedendo a competente 
ordem do director geral das contribuições directas sobre proposta dos 
respectibos delegados do thesouro ; tendo-se muito em rista que, sobre as 
verbas annulladas por esta fórma, em caso algum, se podem contar JUTOS 

de mora. 
Art. 290.' Os requerimentos para annullações por sinistros, informados 

pelo presidente da junta fiscal do concelho ou bairro e pelo escrivão d e  
fazenda, serão numerados e extractados em uma reiayão, segundo o mo- 
delo n.O 22, cujos dizeres se  preencherão atB á columna n o 8 incliisive, na 
repartição de fazenda do respectivo concelho oii bairro. Esta relação serb 
assignada pelo da junta fiscal e escrivão de  fazenda. 

Art. 291.0 Quando o presidente da  unta fiscal do concelho au bairro 
e o escritão de faíeuda discrepem nas informações, Ianpar-se-hão, na dita 
relação com referencia a cada reclamante, pnmeiramente a iriformação 
d'aquelle funcciooario e na linha immediata a do escrivão de fazenda. 

Art. 29S.O Os requerimentos assim preparados, bem como a compe- 
tente relacão, serão remettidos ao delegado do thesomo pelo escrivâo d e  
fazenda ar6 ao fim de fevereiro. 

Art. 293." O delegado do thesouro, quando não brem conIorrnes as 
informacões do presrdente da   unta fiscal do concelho ou bairro e do es- 
crivão de fazenda, ou p n d o  não concorde com ellas, lançará nos respe- 
ctivos requerimentos as ol~ervações que tiver por convenientes; em 
segulda pieen(heiá os dizeres das columnas n."' 9 e 10, designando a 
re~pei to  de cada reclamante, quando d e ~ a  ser attendido, a importancia do 
reiidimento perdido, propondo a correspondente arinollação. 

$ unico. Os requerimentos e as competentes ielações serão pelo dele- 
gado do thesouro remettidos á direcçào geral das contribuições directas 
até ao dia 31 de marpo. 

Art. 294.0 Pela dita direcção geral, se fixara a importancia das annul- 
lações por sinistros para cada concelho ou bairro, em vista das relações 
que lhe forem enviadas. 

Art. 295.0 Fixada, para cada concelho ou bairro, a importancia das 
annullaçòes par sinistros, que se derem effectuar, serão designadas na 
direcção geral das contribuições directas, na columna n.0 l i  da  relação, 
as irnportancias dos certificados - .  de annuilaç80 que t&em de ser passados na 
respeitiva repartição de fazenda. 

Art. 2.96,0 A relayão das annullaçòes por sinistros ser& devolvida pela 
direcção geral das contribui~ães directas ao competente delegado do 
thesouro, com uma ordem lançada na folha da rosto, a fim d'elle faser 
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passar os certificados de annullação e dar seguimento ao tilterior pro- 
cesso. 

Art. 397.O 0 s  certificados de annullaçâo serlo feitos segundo o modelo 
n." 23, terão uma numeração de ordem para cada concelho ou bairto, e 
serãa assignados pelo empregado que os passar e rubricados pelo delegade 
do bhesouro. 

$ 1 .O  Os numeros dos certificados serão lançados na repartição de fa- 
zenda, na columna n.0 12 da relação das annullaqões 

$ 2 . O  Cada cerluicado de aiinullaqão comprehenderá as annullaç6es por 
sinistros respectivas a cada contribuinte 1. 

Art. 29.98.' Passados na repartig8o de fazenda os certificados, serào estes 
remettidos com a relação das aniiullações ao presidente da Junta fiscal do 
concelho ou bairro, para proceder á sua entrega, auxiliado pelo escri\ão 
de fazenda. 

Art. 299.' A entrega dos certificados de annullação começará oito dias 
depois de serem recebidos na reparticão de fazenda do concelho ou bairro, 
e Bcará concluida deritro do praso de dois mezes, contados do dia em que 
tiver começado. Os reclamantes attendidos assignarão na columna n.' 13 
da relação, em frente da importancia dos certificados, no acto em que os 
receberem. 

Quando algum não souber escrever. assignara de cruz, sendo lanCado o 
nome pelo eçcrivãu de  fazenda que authenticará esta assignatura com a sua 
rubrica. 

Art. 300.' O8 certificados de annullação por sinistro serão recebidos 
como dinheiro no pagamento das collectas de contribuiqao predial, respe- 
ctivas ao auno a que taes annullações pertençam. 

$ 1.qNão serão addrcionadas dos 3 por cento ou quota fixa, nem dos 
juros da móra as prestações para a cobrança wluntaria das quaes se tiver 
encerrado o cofre, se os contribuintes se apreseiitarem a pagal-as dentro 
de quinze dias contados do imrnediato áquelle em que deva começar a 

1 Offieio da Dar Gw dac Contr Dzr. de b de maio de 1881 -I11 -O sr -Com- 
mumeo a v. s' que a sua Consulta feita em offieio n o  138 de 19 de abril ultuno sobre 
o proce5so de certificados de annullapões por sinistros dd anno de f88i foi regolvido 
por despacho de hoje no sentido de que se não torna neeessario proces&r certificados 
separados pelds verbas pertencentes ao estado, e por aqucllas que respeitam ao imposto 
dirtrictal, sendo snfflciente que se processe um certificado por cada verba como se tein 
qraticado sempre, comtanto que se averbe cada certificado desienmdo no verso quanto 
e a Cifra relativa a Junta geral, e que para os effeitos da ~scrii(tnração da conta cor- 
rente com a mesma junta geral do districto se piocesse uma relaçao designando os 
numeros dos certificados, importancia das Gerbas que pertencem a dita Junta gera!, e 
Os nomes dos coninbuintes em favor de quem foram processados 

Deus guarde a v. s: Direcção geral das eontribulções directas, 4 de maio de 1882. 
-Pedra Augwsto de Camalho -111 mo sr delegado do thesouro no districto de Bela 

fiel. e Doe dos Act do Wzn. do Fnr. de 1882, pag 79) 

entrega dos certificados. Este beneficio s6 E: applicavel á parte que cor- 
responder & importancia do certificado. 

$ 2.' Se O contribuinte j& tiver satisfeito todas as prestações da con- 
tribuição predial, quando receber o certificado de annullaçao, ser-lhe-ha 
paga toda a importaoaa d'este logo que o apresente ao recebedor; se 
ainda existirem algumas por cobrar, será n'ellas encontrada a importancia 
do certificado pagando-se-lhe o excesso, se o houber. 

Art. 301.0 Logo que na repartirão de fazenda do concelho oii bairro se 
receber a relação das annullações por sinistros, o escriião de fazenda ex- 
traliirá d'ella uma relaqão dos certificados de annullação, contendo apenas 
os numeros e quantias, e a entregara ao respectivo recebedor, o qual 
notará n'essa relação bem como nos tai6es dos r e s p e c t i ~ o ~  conhecimentos 
os certificados que lhe forem apresentados, depois de reconhecer que 
conlerem com a mesma relação. 

Art. 302." Quando o certificado não conferir com a relat80 entregue 
ao recebedor, quer no numero, quer na quantia, este recusar& recebel-<r, 
e dará d'isso parte ao escrivão de fazenda para ser emendado o erro onde 
estirer, e se o certificadoàpresentar algum indicio de have~ sido adulte- 
rado, o emiaró com oficio ao administrador do concelho ou bairro p n a  
se proceder na conformidade das leis 

Art. 303.' A relação das annullacóes por sinistros, depois de findo o 
praso para a entrega dos certificados, ser& devolrida á repartição de fa- 
zenda com os certificados qué ficarem por entregar. os quaes serão en- 
tregues ás partes, na mesma repartiçáo, ate tres meses depois, e aonul- 
lados os que deixaram de ser entregues dentro d'este noio praso, por não 
terem sido solicitados pelos interessados. 

A annullação dos cei tificados será feita por meio de uma verba, lancada 
em cada um e assignada pelo delegado do thesouro; ierba em que se 
declarará que foi anoullado por não ter sido solicitado. Apenas anoullados 
os certificados, o delegado do thesouro remetterá, á direcção geral das 
contrihuiçôes directas, uma relação em que desrgne o anno a que respeitam 
os certificados annullados, o numero que tnerem na relação modelo n." 22, 
os nomes dos interessados e a importancia por que foram passados. 

Art. 304.' Um edita1 do presidente da junta fiscal do concelhoou bairro, 
affixado em todos os lagares publicas, indicar8 o praso dentro do qual se 
podem apresentar os requerimentos para as annullasões por sinistrrs, e 
esclarecerá os contribuintes sobre o que Ihes cumpre fazer a smillhãnte 
respeito, para serem attendidos como fbr de ~ustiça. Por um outro edita!, 
a que igualmente se dará toda a publicidade, serdo avisades os reclamantes, 
que houverem sido attendidos, da epocba em que podem receber os res- 
pectifos certificados de annullação. 



CAPITULO XIIJ 

Da remuneração aos interventores no serviço da contribuição predial 

Art. 305." Os encarregados da inscripção e descnpção dos predios de 
cada freguezia terão direito a salarios pelo serviço que prestarem. Estes 
salarios serão propostos pelo detegado do thesouro, ou pelo empregado que 
dir~gir o serviço no districlo. 

5 1.' O quantitativo diario dos salarios será fixado pelo governo, peld 
direcção geral das contribuições directas. 

$ 2.' Fixados os salarios diarios, serào expedidas as convenientes ordens 
a fim de serem pagos pela fórma que mais convier ao serviao e aos rnte- 
ressados, e mediante as competentes folhar que serao processadas e fisca- 
lisadas a elos empregados que ordenarem o pagamento sob sua responsa- 
bilidade. 

Art. 306.' Os informadores de que trata a 'secção 3: do capitulo 2." 
terão drreito a salarios pelo seniço que prestarem em cada dia. 

$, unico. Os salarios serão propostos pelo empregado que dirigir o 
serviço da inscripçdo e descrip~ão dos predios da freguezia, quando os 
esclarecimentos tenbam sido prestados perante os encarregados do mesmo 
serviço;   elo  residente da junta fiscal, quando taes es~lsrecimentos tenham 
sido prestados perante ella. 

~ r t .  307.' A proposta dos salarios, a que se refere o artigo antece- 
dente, serd submettida pelo escrivào de fazenda, com o seu parecer, á 

approvação do delegado do thesouro, quando o serviqo for prestado ás 
juntas liseaes, ou com o parecer de quem àirigir os trabalhos da inspecção 
directa, quando o serviço fbr prestado aos encarregados da mesma ins- 
pecção na freguezia. 

Art. 308.0-0 delegado do thesouro ou quem receber as propostas de 
salanos, de que trata o artigo antecedente, organisara a proposta geral 
que, com o seu parecer, subinetterh á approvação do governo pela direcçào 
geral das cootribnições directas. 

$j unico. Ao abono d'estes salarios 6 applieavel o disposto no $ 2.O do 
artigo 305.O 

i r t .  309.' As gratificaçòes pelo trabalho da formação das matrizes e 
pelo demais serviço da contriburção predial, ser80 tambem fixadas pelo 
governo sob proposta dos delegados do thejouro. 

Art. 310 O Aos escri\Zes de fazendo será arbitrada, sobre proposta dos 
respectlvos delegados do tbesouro, uma gratificação certa para despezas 
do expediente da contribuiçiio predial. Na importancia d'esta gratificasão, 
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ooderá ser comprehendrda a que se julgar necessaria pala as despezas de 
expediente das outras contribui~óes. 

Art. 31 1.0 Aos mesmos escrirnes de fazenda e pela fórma estabelecida 
no artigo 309.", será arbitrada, pelo serviço da contribui~ão predial. uma 
gratificaçio incerta sobre a somrna do rendimento collectavel que servir 
de base á reparti~do, ou lanyamento nos respectivos concelhos ate aos 
marirnos indi&dos na tabella seguinte: 

No concelho de Lisboa : ............................... Bairro oiientsl '/a 9 , por milhar 
............................... Bairro central. ' 1 s  '1 .............................. Bairro occidental "$ D 

Nos concelhos do Porto : ............................... Em cada bairro 1 n ................... Nos outros concelhos do reino.. 2 » 

Art. 312.O As percentagens propostas pelos delegados do tùesouro, nos 
termos do artigo antecedente, serao calculadas sobre o rendimento colle- 
ctavel total de cada districto. O resultado d'esta operação 6 a somma 
que o respectivo delegado do thesouro tera de despender em cada anuo no 
seu districto; podendo, sempre que o tiver por conveniente em vista do 
maior ou menor trabalho e diligencia dos escrivàes de fazenda, propor 
para cada um a remuneração que relativamente aclrar justa, uma vez que 
não exceda o total fixado para o districto, fundamentando a proposta. 

$ uoico. O pagamento das gratificaç6es propostas a favor dos escribáes 
de fazenda, que tiierem concluido o serpiço respectiro, não fica dependente 
da conclnsào do mesmo serviço nos demais concelhos do mesmo districto. 
O servieo da contribuiçko considera-se concluido no concelho desde 
nue o delegado do thesouro receber 03 mappas estatisticos, de que trata 

artigo 358.0 
Art. 313." Aos escrivâes de fazenda em cada concelho ou bairro. se 

poderá adiantar, no principio de ser~ico de cada anno, uma somma cor- 
respondente a um terço da ~ratifica~ão incerta que Ihes tivesse competido 
110 anno immediatamente anterior, em que se tuer dado maior analogia 
nx qualidade e quantidade do trabalho ; o resto da gratificaçâo, porem, 
será pago em duas prestaçães nas epnuhas que, para cada anno, forem 
fiXddas direcaão geral das contribuiç8es directas sobre proposta dos 
delegadis do thesouro. 

Art. 314." Para se apreciarem debidamente os fundamentos em que 
assentam as propostas das gratificações incertas, OS delegados do thesouro 
formarão um mappa segundo o modelo n.O 24, e o enyiar&o a direcçaq 
geral das contribuições directas. 



CONTRIBUIÇÃO PREDIAL 

CAPITULO XIV 

Dos recysos  extraordinarios 

Art. 315 " Alem dos recursos ordiuarios e f6ra dos prasos estabelecidos 
por este regulamento, sú poderâo recorrer extraoxdinariamente para o 
conselho da direcçào geral das contribuir6es directas: 

i." A fazenda nacional ; 
2.' Os colleclados sem fundamento algum para o serem. 
f, I.' O recurso ertraordinario não tem effeito suspensivo. 
$ 2.0 A interposição dos recursos extraordinarios, por parte da fazenda 

nacional, compele aos delegados do thesouro. 
3." Os delegados do thesouro, antes de remetterem os recursos ao 

conselho da direeçáo geral das cootribuições directas, darão aos interes- 
sados copia dos mesmos recursos, intimando-os, para no praso de quinze 
dias contados da data da intimação, allegarem perante o referido conselho 
o que julgarem a bem do seu direito. A certidjo d'esta intimação acom- 
panhará os recursos. 

$ 4.' 0 s  recursos, de que trata o n.' 2 d'este artigo, poderao ser apre- 
sentados ao respectivo escrivão de lazenda, que os remetlerá logo com 
mformação sua ao delegado do thesouro, para este os remetter, por elle 
iuformados, ao conselho da direcção geral das contribuições directas. 

Art. 3 1 6 . q u a n d o  forem providos os recursos de que trata o n." 2." 
do artigo antecedente, as respectivas commuuicações serão feitas por inter- 
medio dos delegados do thesouro ao presidente da junta fiscal, que vista 
d'eilas passari aos recorrentes titulos que Ilies serão attendidos, a elles OU 

a outros contribuintes do mesmo concelho, aos quaes elles os endossarem, 
no pagamento de quantia igual 3 dos titulos. 

Art. 317.' Os recursos interpostos por parte da fazenda nacional iiào 
poderão comprehender mais de uma decisão recorrida. 

CAPITULO X V  

Das notas estatisticas da contribiiição predial 

Art. 318.O Findo o serviço da contribuição predial de cada anno e em 
cada concelho, o escrivâo de fazenda processará logo e remetlerh ao de- 
legado do thesouro os mappas estatislicos do mesmo serviço, conforme os 
modelos n.O8 26, 28, 27 e 28. 

Art. 319." O delegado do thesouro, depois de examinar e fazer recti- 
ficar, se for necessario, os mappas estatisticos que lhe tiverem sido remet- 
tidos pelos escriGies de Fazenda, ~reencherh com elle os mappas, conforme 
os modelos n.0' 29, 30, 3 1  e 32, que remetterá á direcção geral das 
contribuiçòes directas, com uma copia authenttca do certificado dos cadernos 
de producção, modelo n: 9, e um mappa do rendimento collectavel por 
freguezias conforme o modelo n." 33. 

CAPITULO XVI 

Do serviço postenor ao encerramento das matrizes por transiçio do auno 
antenor até ao encerramento das mesmas matnzes para a repartição 
ou lançamento do anno Corrente 

Art. 320." Constituida que seja a junta fiscal das matrizes para o ser- 
vlqo da contribuição predial, annuuciará ella logo a sua constituiç~o por 
editaes pubi~cados em todas as freguezias do concelbo, convidando os 
contribuintes a declararem, dentro de trinta dias contados do immediato 
ao da publicaçào dos editaes, o que tiuerem por con?eniente acerca das 
alteraqões occorridas nos seus predios depois do encerramento por transição 
do anno anterior. 

Art 321 O AtB ao dia 15 de março de cada anrio, o escrivdo de fazenda 
apresentará á junta uma proposta detidamente fundamentada de todas as 
slteracões que tríerem chegado ao seu conhecimento por qualquer dos 
meios indicados n'este regulamento. D'esta proposta remetterá copia ao 
delegado do thesouro. 

Art. 322." Termioddn que seja o praso para a entrega das declarações, 
e depois de apresentada a proposta dai alterar6c.s pelo escr1vã.o de fazenda, 
a junta fiscal começara logo a reiisao de cada uma das matrizes, tendo 
presentes as declarações dos contribuintes, a proposta do escrivtio de  fa- 
zenda e quaesquer outros eleruentos ou documentos que, por iniciativa sua, 
tenha obtido, 11ão esquecendo o caderno de aper feiyoamento das matrizes. 

$, unico. Se  a junta fiscal se não prestar a fazer as alterações propostas 
pelo escrivão de fazenda, ou as indeferir no todo ou em parte, o mesmo 
escrirão de fazenda interpora sempre recurso sem effeito suspeusivo para 
o conselho de districto nos prasos e pela fórma applicavel do capitulo 5.O 

e com 0 recurso auctorisado pelo artigo 157." 
Arl. 323.0 Quando adeclaração de qualquer contribuinte podbr importar 

alterapão para menos no rendimento collectavel de algum dos seus predros 
rusticos, requerera logo e em separado da declaraçào, querendo, processo 
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especial de avaliação do mesmo predio, indicando o nome e morada do 
avaliador, que deva representa\-o no acto da nova avaliação. 

$ unico. No mesmo processo de avaliação podem ser  comptehendidos 
djyersos predios do mesmo contribuinte : comtarito que, no requerimento 
de interessado e em todos os actos siibsequentes, se faça a mais minuciosa 
indinduação de cadd predio e de cada uma das circumstancias, que a cada 
um respeitar. 

Art. 324." nenhum predio rustico pode ser diminuido o rendimento 
collectavel em resultado da retisão, sem que o predio tenho sido nova- 
niente araliado. A a+aliação s6 p6de fazer-se depois de nova inspecção 
directa ao mesmo predio. 

Art. 325.O O requerimento do contribuinte para aiaiiação seiá autuado 
pelo secretario da junta, que o apresentara a esta: 

1.O Para nomear, por parte do fisco, o araliador qiie deva represental-o 
na nora avaliação; 

2." Para fixar o dia e hora, em que deva fazer-se a avaliação e em que 
esta lhe deva ser apresentada. 

f, unico. O secretario da junta, conhecidos o dia e hora marcados para 
a aialiação, intimara os avaliadores para, n'esse dia e hora, estarem no 
predio a ataliar, declarando-lhes logo qual o dia e hora, em que deieráo 
apresentar as  avaliações por escripto a junta fiscal das matrizes. Na in- 
specgão directa aos predios, os avaliadores serão sempre acompanhados 
pelo escrirào de fazenda ou, no caso de impossibilidade d'este, por empre- 
gado seu dependente, de  reconhecida competencia e confiança, por elle 
nomeado para este acto. 

Art. 326." Reunidos os avaliadores e o escriváo de fazenda, ou quem 
o substituir, á hora marcada, começarão a examinar o predio, colhendo a 
maior somma d e  esclarecimentos que Ibes fbr possibel obter e tomando de 
tudo minuciosas e escrupulosissimas notas para se habilitarem a dar um 
parecer consciencioso e justo. s unico. Cada avaliador apresentará á junta o seu parecer por escripto 
e em separado ácerca do predio que tiíer avaliado, declarando os funda- 
mentos que justificam O mesmo parecer, e assistirá á parte da sessão, em 
que a junta tratar da avaliação, em que tiver interferido, assim como o 
empregado que substituir o esirirào de fazenda. 

Art. 327.' Todos os membros dã junta fiscal, especialmente o seeretario, 
procurarão, pelos meios ao seu alcarlce, conseguir a maior somma de es- 
clarecimentos, que Ihes for possivel hcerca de cada predio avaliado de  
nobo, para ter dirninuiçào de rendimento collectavel; podendo a junta, 
sempre que o tiver por conveniente, exigir os arrendamentos dos pre- 
dios rusticos, nos ultimos tres annos, em que tilerem andado arren- 
dados. 

Art. 328.' No dia e hora marcados, os avaliadores apresentarão á 
junta fiscal o auto de avaliaçso, a que tiverem procedido. 

$ 1.' Lido cada um dos autos em voz alta pelo secretario da junta, O 
respectivo presidente abrira disciissáo &cerca d'elles. 

$ 2 O Podem tomar parte na discussào os menibros da junta fiscal, os 
avaliadores, o empregado que tenha substituido o escrivdo de  fazenda na 
inspecção directa ao  predio, e o proprio dono do predio, que assistir8 a 
ella, querendo., para allegar o que tiver por conveniente a bem do seu 
direito. 

$ 3.' Finda a discussão das avaliações, proceder-se-ha a votação no- 
minal. N'esta votaçdo só tomam parte os membros da junta fiscal. 
5 4." Concluida a votaçào, o secretario da junta lavrara termo no res- 

pectivo processo de aialiação, no qual consignará cada uma das avaliações 
feitas, os fundamentos Cestas e a resolução que a junta tiver tomado ; fa- 
zendo expressa menção do numero de  botos, do nome e qualidade de  cada 
um dos vogaes que a approvaram. 
5 5." Se  a resolução da junta Mr no seiitido de  se deferir a pretençüo 

reduzindo-se o rendimento collectaiel e tiver sido tomada por maioria e 
não por unanimidade, o secretario da Junta interporá sempre recurso da 
decisão tomada fundamentando-o devidamente. 
5 6.' O recurso será interposto para o conselho de districto nos prusos 

e pela f6rma applicavel do capitulo S.', dando-se copia ao interessado para 
allegar por escripto o que tiver por conveniente perante o mesmo con- 
selho. - 

Art. 329.O O processo estabelecido para a nova avaliação de  predios 
rusticos 6 inteiramente applicavei aos predios urbanos habitados ou explo- 
rados por seus donos ou por alguem a quem elles os derem gratuitamente 
para habitacão ou eaploraçào. N'esta hypothese, ter-se-ha sempre muito 
em vista o rendimento d o  maior numero de predios que mais se assimilhar 
ao que tne r  de ser a~aliado. 

Art. 330 O A respeito dos predios urbanos, que estiverem arrendados 
para serem habitados ou explorados por outro que não seja o dono, sub- 

' stituir-se-ha a avaliação por ioformações que a junta fiscal e especialmente 
o secretario poder& solicitar de  qualquer pessoa ou auctoridade, a qual 
fica obrigada a prestal-as sempre que lhe forem pedrdas. Exceptua-se a 
hypothese da parte final do artigo 94.O 
5 unico. Ás decisões da junta, na hypothese consignada n'este aríigo, 

8 applicavel o disposto nos s$ 5." e 6." do artigo 328.' 
Art. 331 .O Quando, pelos esclarecimentos presentes á junta fiscal, esta 

iotender que deve ser angmentado o rendimento collectavel de qualquer 
piedia, fixará o guantum do augmento. Em seguida o secretario da junta 
preencherá um aviso conforme o modelo na0 34, que fará entregar ao in- 
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teressado, que declarará, no praso de quinze dias depois d'aquelle em que 
o tiver recebido. se se conforma ou não com o augmento indicado. 

$ 2." Se o interessado declarar que se conforma, fará a junta a com- 
petente alteracão na matriz. 

$ 2." Se  declarar que se nâo confoima, poderá desde logo fazer a sua 
reciamação, que será decidida pela junta no praso e com os recursos esta- 
belecidos no capitulo E.' 

$ 3.O Se, no praso fixado u'este artigo, o interessado nao fizer decla- 
ração alguma, intender-se-ha que se conforma com o augmento que lhe 
foi indicado. 

Art. 332." Os avaliadores e empregados que mterferirem nos processos 
das avaliações de que se trata n'este capitulo, uencerâo o salario e custas 
da lei. Este salario e custas, alem dos sellos do processo, serão pagos: 

Pelos interessados, sempre que da nova alaliapão não resulte diminuiçào 
de rendimento collectavel ; 

Pela fazenda nacibnal, sómente o salario, porque não paga custas nem 
sellos do processo, quando da nota avaliação resulte diminuicão de rendi- 
mento collectavel'. 

unico. Tanto os salarios, corno as custas do processo, serão contados 
pela tabella judicial em vigor ao tempo em que o mesmo proceiso fSr 
concluido. 

Art. 333." Durante O penodo da reris8o das matrizes, a junta fiscal 
registrará, u'estas e alé ao ponto em que estiver habilitada, todos os factos 
supervenientes ao ultimo encerramento, rectificando quaesquer erros com- 
mettidos e suppriiido quaesquer omissões ou lacunas que tiver havido. 

Art. 334.' O serviço das alterapões nas matrizes ate ao eucerramento 
para a repartição equnalerá ao da  formação de novas matrizes prediaes 
para o fim de ser regulado ate a mesma repartição pelas disposições por 

1 Officio da Dzr. Ger. das Contr DZT de 3 de abril de 1883 -111 "" Sr.- Tenho 
presente o officio n 113, de 16 de março ultimo, em que v s =consulta sobre a intelli- 
gencia que deva ter o aitigo 3JY o do regulamento de 25 de agosto de 1881, emquanto 
deteirnina que nos casos em que da nova avaliagão resulte diniinuição de rendimento 
collectavel d fazenda nacional não paga a9 custas e sellos do processo da avaliação, 
abonando tão somente o salario 

A disposipão d'esle artigo e expressa e clara. Nos casos de que se trata ha apenas 
direito ao abono do saiario, e este so pode ler applicação aosdvaliadores Não pode por 
eonsequencia admiltir-se qualquer abono aos escrivães de fazenda a titulo de custas 
contadas eru taes processos,por.qua o artigo citado expressamente iprohihiu. Não que; 
isto poreni dzer que o trabalho de taes tuncciooarios, sempre espinho- e partieular- 
mente raeomniendavel n esta parte du serviço da contribuip:~ predial, nao deva ou não 
possa ser attendido pelas repaitipòes suprriures, qiiando se trate da arbitragem das 
BrdtilicaçiÍes incerias pelo servip da referida contribuição 

Deus guarde a v s a  Direepão gerai das contribuições direclas, 3 de abril de 1882. 
- Pedro Augwto de Cnrcalho - Iil.ma sr delegddo do thesouro o0 distrieto de Bela 
(NO Rel. e Doc dos dct do bhn. da Faz. de 1882, pag 57). 
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que este o B desdc que as rnatriws são entregues pelos escrivães de fa- 
zenda as juntas fiscaes das matrizes, salros os casos que especialmenle vão 
declarados n'este capitub. 

Art. 335.' Os novas artigos da matriz para o serviço do a n m  
subsequente ao da forinaçdo das matrizes nos termos d'este reguldmwlo, 
serào precedidos do transporte da somma do rendimento collectavel dos 
predios, constante do eecerramento pela trarisi@o, e continuarão com a 
mesma iuimera~ão de ordem do anno ankr~ur .  Na columna nao 2 d'esses 
artigos se fara refereacia ao cadeino das observações, no qual se devem 
designar os motivos da nova inscripçao que se tiver feito at8 ao encerra- 
meiito para a repartia20 do anno corren:e. 

Art. 336." O rendimento collectavel, transportado do encerramento 
pela trdnsição, sera soiumado com o dos predios novameate kc r ip tos ;  a 
esta somma se addicionará o rendimento collectavel dos predios de que 
trata o ariigo '246 O, e do total se abatera a importanua do reodimmko 
collectavel inswipto em cada ura dos artigos annullados da matriz. 

Art. 337." Apurado assim o rendimento collectavel dos predios inscriptas 
na matriz para o seniço do anno corrente, proceder-se-ha ao termo de 
encerramento para a repartição respeciiva ao mesmo anno. 

Art. 338." Todo o sersiço posterior ao encerramento das matrizes para 
a repartiyao ou lançamento do alino correute, em que se não tenham leito 
matrizes, ser8 regulado pelas disposições estdbeiecidas para o mesmo ser- 
!iço no anno da formação d'ellas. 

Art. 339: Findo o serviço da reiiseo, serão as rnatrizes patenteadas 
+~ararec~amdçòes, que serão apreseiitadds nos prasoç e com os recurws 
estabelecidos no capitulo 5.' bstas reclamações, a respeito dos piedias 
rusticos, podem produzir as alterações seguintes : 

1 ." Na renda com o mesmo rendeiro ; 
2 . V a  renda com outro rendeiro ; 
3." No rendelro ~onservada a renda ; 
4.' km passar a ser arrendado tendo rido cultibado pelo proprietario; 
5.' Em passar a ser cultivado pelo proprietario tendo sido anterior- 

mente arrendado ; 
6 O Em ser arrendado por quantia superior ao rendimento collectavel 

inscripto na matriz. 
$ 1." Na primeira hypothese, annullar-se-ha a inscnp@o na columna 

o." 14, e notar-se-ha na mesma columna e no caderno das observaç6es a 
nova renda. 

$, 2: Na segunda hypothese, proceder-se-ha como na antecedente, 
annullando-se tambem a inscripção na columna n.' 15, e lançando-se por 
baixo o nome e morada do novo rendeiro. 

$ 3.O Na terceird hypothese, annullar-se-ha a inscripção na columoa 
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n.O 15, lângando-se por baixo o nome e morada do novo cultivador, e 
fazendo-se a necessaria referencia ao caderno das observações. 

$ 4.0 Na quarta bypothese, mencionar-se-ha o facto nas columnas 
14 e 18 ,  fazendo-se a competente refereocia ao caderno das obser- 

vaç6es. 
' $j 5." Na quinta hypothese, será annulláda a inscnpçào nas columnas 

n."-4 e 15, com referencia ao caderno das observações. 
$, 6.O Na sexta hpothese, designar-se-ba na columna n.O 13 a nova 

renda como rendimento collectavel do predio, e na columna n." 14  a im- 
portancia por que o predio passou a ser arrendado, fazendo-se as necessarias 
referencias ao caderno das observações. 

$ 7.O As annullações de que tratam os $$ antecedentes serão notadas 
com o signal (x) empregado na annullação dos artigos. 

Art. 3 to." Nos modelos B e C vae indicado o modo pratico de se fa- 
zerem as alterações nas matn~es ,  depois do encerramento por transição. 

Art. 3 6 1 . O  O serviyo da revisão anoual das matrizes, correspondentes 
reclamaçbes e alterações, deve ficar concluido no dia 3 0  do mez de junho 
d e  cada anno. 

CAPITULO XVII 

Das penalidades 

Art. 342.' Os possuidores por qualquer titiilo de predios rusticos ou 
urbanos, que não prestarem as declarações a que são obrigados nos termos 
40 artigo 41.O, ou que as fizerem provadamente inexactas ou falsas, por 
cada falta que praticarem e conforme a gravidade d'ella, incorrer20 na 
multa de 1&000 réis a 204000 r e i s  

Art. 3 4 3 . V a r a  a cobrança das multas, de que trata o artigo a-ece- 
dente, a  unta Escal lavrará uma acta em que se declare o nome de cada 
um dos infractores. a infracçào praticada com as circumstancias da sua 
grajidade, e a importancia da multa que fixar com relação á falta. A acta 
será assignada pelo presidente e demais membros da junta. 

$ 1 . O  Uma copia da acta, autbenticada com as assignaturas da acta 
original, será logo remettida pelo presidente da junla ao respectivo escrivão 
de faeenda. E5ta copia terá força de carta de sentença passada em julgado. 

$ 2.O O escrivão de fazenda, apenas receba a copia da acta, farb imme- 
diatamente avisar os individuos n'ella comprehendidos, para no praso de 
dez dias satisfazerem a importancia da multa respectiva. 

$ 3.' Findo o praso para a cobrança, estabelecido no $ antecedente, 
não se tendo esta realisado, o escrivão de fazenda enviará a copia da acta, 
rteompanhada da certidão do aviso, ao competente delegado do procurador 

regio da comarca, o qual desde logo promo5era a execução nos termos 
da lei. 

$ 4." Em embargos & execução, poderão os executados deduzir qualquer 
defeza que em direrto Ihes possa aproveitar. 

Art. 31.4." Os vogaes das juntas fiscaes, que se nào reunirem dentro do 
praso que Ihes 8 designado, incorrerão solidariamente no pagamento de 
uma multa, que ser& de 9,$000 r6is nas cidades de Lisboa e Porto, de 
88800 xkis nos concelhos que tiverem mars de 3:000 fogos, e de 28400 
r6is nos de menor população. 

Art. 346.' O vogal da junta fiscal ou o informador, que, sem motivo 
justificado, se recusar a prestar o serviyo que lhe 6 incumbido, incorrerá 
na pena dos que desobedecem aos mandados da auctoridade. 

Art. 386." O informador, que f6r despedido por se não mostrar babi- 
Iitado com os conhecimentos indispensavei5 para o bom desempenho das 
suas obrigações, perderá o direito de ser abonado dos saIarios que tiver 
vencido. 

$ uiuco. Quando, porem, se mostre que o informador procedea com 
dolo, além de perder o direito aos salarios vencidos, será autuado pelo 
administrador do concelho ou bairro e remettido ao poder judicial. 

Art. 347.' Por falta da publicação dos editaes e dos annuncios para a 
abertura dos cofres nos prasos estabelecidos pela lei, incorrerá o recebedor 
respectivo na pena de uma multa igual a metade das quantias de que faz 
menção o artigo 34L0  

Art. 348." O recebedor, que contra o disposto no artigo 233.', receber 
do contribuinte uma prestação da sua collecta, deixando outlas anteriores 
em divida, fica obrigado ao pagamento d'estas prestações, cuja ~mportancia 
sera logo incluida na competente tabella de cobrança, pelo respectivo escrivão 
de fdzenda. As importancias pagas por este motiuo serão exigidas dos 
contribuintes pelo recebedor que as pagar e sob sua responsabhdade 
particular. 

Art. 349.' O recebedor que, no praso da lei, deixar de relaxar as 
' 

collectas de contribuição predial em divida, e bem assim o escrivão de 
fazenda que, dentro do praso marcado, deixar de concluir as correspondentes 
execuções, incorrerão no pagamento de uma multa igud vigesima parte 
ou a cinco por cento das respectiFas collectas, não excedendo a 20&000 
r b s  ; ficando, alem d'isto, sujeitos a qualquer outro procedimento, que o 
governo tenha por conveniente adoptar para qualquer dos mesmos func- 
cionarios ou para ambos I. 

Art. 350." Para a cobrança das multas comminadas nos artigos 348.0, 
347.O e 3&9.", o delegado do thesouro formará uma relação, em que se 

Vej. a nota ao artigo 238.9 





CONTRIBUIÇAO PREDIAL 

Decretos de 1 de setembro de 1881 

Attendendo ao relatorio do ministro e secretario de estado dos negocios 
da marinha e ultramar; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de ministros; 
Visto o $ 1.' do artigo 16." do acta addicional á carta constitucional: 
Hei por bem decretar o seguinte: 

Decreto n . ~  1 

Artigo 1." São supprimidos no estado da Indid portugueza os impostos 
ali em vigor, denominados: 

a) Dizimos; 
6) Decima urbana e 2 por cento para falhas e annullaçòes. 
Art. '2.' É creada no estado da India portngueza a conlnbui~ão predial 

de qiiot~dade sobre a renda liquida de iodos os predios msticos e urbanos. 
Art. 3." Para a execução do artigo 2." proeeder-se-ha no estado da 

India Q organisação de matnzes prediaes por meio de inspecção directa 
dos predios e de quaesquer informações e esclarecimentos, que melhor 
possam aperfeiçoar as mesmas matrizes. 

Art. 4.' As matrizes nBo terão periodo certo de duraçâo, e serão oga-  
nisados por f6rma que todos os elementos constitutivos da inscripção pre- 
dial possam ser successi\amente aperfeiçoados em resultado de revisões 
ordinarias e annuaes, ou extraordinarias, para mais prompta substituição 
ou renovação d'aquellas que, ou por inexactidão manifesta, ou por confusão 
reconhecida, ou por deteriora~ão irremediavel, não possam continuar a 
servir. 

Art. 5.' Na execu(ào das disposições do artigo antecedente cumpre 
observar o seguinte : 

i." Que a inspecção directa é a base fundamenial do serviço das matrizes; 
2." Que as deciarataes por parte dos proprietarios, usufructuarios, ad- 

judicatarios, rendeirss ou inquilinos dos predgos não dispensam a inspecçào 
directa, como meio de verificar a exactiddo das mesmas declarações, e de 
supprir OU rectificar as omissões ou erqos que possam notar-se-lhes; 

3.' Que as incripções prediaes deíèm seguir quanto possrvel a ordem 
topographica dos predios; 
4.' Que nas descripçòes prediaes se deue distinguir entre es elementos 

de caracter pernianente e os de caracter transitorio, considerando-se na 
primeira ordcm: a situa~ão ou localidade dos predios; a designação dos 
seus nomes proprios e da sua natureza; as suas confrontaç6es naturaes; 
a sua medição rigorosa ou approxirnada, conforme a houier ou poder ser 
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feiia, e segundo o uso ou estylo da terra na falta de melhores elementos; 
as referencias ao registro das conservatorias; e considerando-se na segunda 
ordem: os nomes e moradas dos interessados nos predios: as divisòes, 
applicaç6es e rendas, quanto a ~redios urbanos; descripção de culturas, 
applicayòes e modo de exploração quanto a predios rusticos; os calculos 
do rendimento bruto e do rendimento liquido; a designação dos onus 
reaes; 

5.' Que os processos do serviço, tanto na parte relativa a inspecção 
diiecta, como na parte relativa ás avaliações e á fixacão do rendimento 
Liqutdo, sejam regulamentados e executados com a mais escrupulosa uni- 
formidade, e com a mais cabal precisão, de fórrna a cortar por todo o 
arbitrio dos agentes encarregados de tal serpiço, e a obter a maxima 
proporcionalidade nas avaliações; 

6.' Que nas avaliações se tome quanto possivel por typo a renda dos 
predios arrendados, escolhendo-se para cada localidade e para cada especie 
de predios, o arrendamento que melhor possa servir de modelo para as 
comparaçóes, e tendo-se em vista, não 96 a iniportancia da renda para o 
senhorio, mas tambem o producto liquido da exploração para o rendeiro; 

7 . q u e  o rendimento liquido nunca pode ser inferior renda por que 
os predios estiverem arrendados ao tempo da inscripção ou das rectifica- 
ções, nem B importaricia dos fbros, censos ou pensões que os onerarem; 

8.0 Que as revisões aniiuaes são um meio de successivo aperfei~oamento 
das nolas malrizes, não s6 para registo de todos os factos supe~venientes 
ao pnmeiro encerramento das mesmas matrizes, mas tambem par? recti- 
ficacão dos erios .commettldos e supprimento de quaesquer lacunas ou 
omissões ; 

9." Que o rendimento liquido dos predios póde ser alterado em resul- 
tado das revisòes annuaes, mas que nenhuma alteração d'essa natureza 
podera verificar-se para menos do que o rennimento inscripto, sem qiie 
preceda nova inspecção directa do predio, e sem que seja plenamente 
]ustificada em processo especial de a\aliação contradictoria entre o fisco e 
03 interessados, repiierida por estes e a sua custa, quando da nova a~aliasão 
nào resultar diminuição de readimento liquido inscripto na matriz; - 

10.0 Que os encerramentos annuaes das matnzes devem ser feitos em 
prasos certos e revestidos de toda a authenticidade necessaria, para que o 
apuramento annual do rendimento liquido inscripto seja isento de qualquer 
eiro ou confusão; 

11 Que a substituição ou reno\açâo das matrizes póde ser ordenada 
náo s6 em geral para todas as de um districto, mas tambem em especial 
para as de iim determinado concelho, e ainda para as de uma ou mais 
freeiierias do  mesmo ou de diversos concelhos, conforme se manifestarem 
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1 2 . q u e  o serviço da organisacão das matrtzes prediaes deve estar 
terminado dentro do pmso de tres annos; 

1 3 . W u e  depois de  concluida a matriz predial, a respectiva auctori- 
dade de fazenda envie a cada dono OII possuidor, por qualquer titulo, 
de  predios n'ella inscriptos, nota de todos os predios que este possuir no 
concelho, e do rendimento Iiquido de  cada um d'elles, contendo o mesmo 
aviso todas as indicações que possam aproveitar ao contribiiinte para o fim 
da reclamaçâo. 

Art. 6 " Os possuidores por qualquer titulo de predios rusticos ou ur- 
banos em qualquer ponto do estado da India sdo obrigados a prestar as 
declarações que lhe forem exigidas, nos termos dos respectivos regula- 
mentos, a proposito da descripção e inscripção dos mesmos predios nas 
matrizes prediaes. Os que não satis6zerem a este preceito ou fizerem de- 
claraç6es provadamente inexactas ou falsas, iucorrerâo na multa de 2 at8 
60 rupias, moeda da convenção, por cada uma inexactidão ou falsidade, 
conforme a grav~dade da falta. 

Art. 7." Todo o pogsuidor, por qiialquer titulo, de predio ou predios 
omissos na matriz, é obrigado a reclamar a inscripção immediata dos me- 
smos predios, prestando as necessarias declarações para esse effeito. Aos 
pedios  que depois do encerramento das matrizes, mandadas organisar por 
este decreto, vierem a ser descriptos por omissos será lanfada a contri- 
buição de  tantos annos quantos li ier durado a omissio, não excedendo a 
cinco annos. 

Art. 8." São isentos do pagameiito de  contribuição predidi os donos 
o u  usnfructuarios de um ou mais predios situados no mesmo concelho, 
quando a totalidade da contribuição que houverem de pagar seja inferior 
a 4 tangas, moeda da convenção. 

Art. 9.' São tambem tsentos de contribuição predial: 
1.0 Os templos publicas; 
2 . O  Os cemiterios: 
3.O OS predios do estado; 
$j unico. São como taes considerados os edificios publicas e as proprie- 

dades ja encorporadas ou que o vierem a ser nos bens do estado. 
4 . O  Os paços episcopaes e de concelho, quando forem propriedade 

nacional ou municipal; 
5." Os edificios dos conventos de religiosas, das misericordias e hospitaesi 

emquanto occupados pelas respectit as inslituiçòea; 
6: Os terrenos baldios de  logradouro commnm dos moradores da parochia 

ou do concelho; 
7.' Pelo tempo de cinco annos, a contar do piimeiro em que estiverem 

nas circnmstancias de ser habitados, os predios urbanos que rias cidades 
do estado da India forem começados a construir depois da vigeneia da 

presente lei, e q i ~ e  forem arrendados por menos de  100 rupias, moeda da 
convenção, anniiaes, ou que Forem divididos em aqdares ou quartos sepa- 
rados, cada um dos quaes seja arrendado a um diverso inquilino por menos 
da menctonada quantia; 

8." Pelo tempo de iinte aonos os baldios ou charnecas, nos cumes e 
vertentes das montanhas, e os areiaes que, depois da tigencia da  presente 
lei, f o r ~ m  plantados d e  arvores; 

9." Pelo tempo de dez annos as terras pantanosas que forem enxutas 
por meto de drenagem e entregues a qualquer cnltura tambem depois da 
presente lei começar a vigorar 

$j unico. As isenções de qiie tracta este artigo não comprehendem a 
contribuipão predial que currespondei aos fóros, censos ou pensões, ou 
quaesquer outros encargos com que os predios estiverem onerados, porqiie 
essa sei8 tambem delida na sua totalidade. 

Art. 1 0 . O  Em cada concellio do estado da India haver8 uma junta fiscal 
das matrizes, composta do administrador, presidente, de  dois contribuintes, 
deputados da camara municipal respectiva, e de dois furiecionarios, nomeados 
pelo governador geral, sendo um d'estes dois funccionarios. o secretario da 
junta. 

Art. i 1 . O  A junta fiscal das matrizes ter& como especial encargo pra- 
mo\er, zelar e garantir a conformidade legal das mesmas matrizes, defen- 
dendo os direitos da fazenda e os legrtimos interesses dos contribuintes. 

$ unico A esla junta pertenceri resoluer as  reclamações do fisco, ou 
dos contribuintes, com recurso para a auctoridade superior de  fazenda do 
estado da lndia. 

Art. 1 2 . O  Os ralores.inscriptos na matriz serão representados na moeda 
nova da convençao monetarin, celebrada em cumprimento do traetado de  
26 de dezembro de 1578. 

Art 13.0 A quota da contrrbuição a exigir do rendimento Iiquido dos 
predros rustieos e urbanos sera d e  i 0  por cento. 

Art. Ik O A medida que lorem definitivamente concluldas as matrizes da 
contribuisão predial em cada concelho, cessará n'esse concelho a cobranpa 
das contribuições supprimidas no artigo i.", sendo logo applicadas aos 
predios do mesmo concelho as mais disposições d'este decreto acerca dd 
referida contribuição predial. 

Art. ib." Para occorrer aos indispensaveis encargos resultantes da or- 
ganisação da matriz predial é estabelecido o imposto addicional de 2 por 
cento sobre o dizimo actual. 

g 1.0 El ie  addicional de 2 por cento cessará d e  cobrar-se em cada 
concelIio apenas estiuer em vigor n'essa circumscripçào a nora contribuição 
predral, que subçtitne OS tributos supprimidos pelo artigo 1.0 

$j 2.0 Com igual applicação e na fórma indicada no $ antecedente 6 
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elevado a 2 por cento o imposto de 1 por cento sobre o producto da ar- 
remataçáo das rendas publicas, segundo o aivara de 16 de dezembro de 
1790. 

$ 3 . O  As receitas a que se referem os dois $js antecedentes ser30 es- 
cripturadas separadamente, e da mesma fórma se procedera emquanto ás 
despezas a que as mesmas receitas devem occorrer. 

Art. 16." E auctorisado o governo geral do estado da India a pdr em 
execugio desde J B  as disposições d'este decreto, fazendo, em conselho do 
governo, os precisos regulamentos, e propondo, superiormente, os meios 
necessarron para esse fim, que estejam f6ra da bua eompelencia 

Art. 17.' Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar 

assim o tenha entendido e-faça executar. Paço, em i de setembro de 
1881. -REI. - Jdto Marques de Vilhena. 

Decreto n o 6 

Artigo 1.' supprimide no estado da India portugueza o imposto do 
tabaco auctorisado por portaria regia de 4 de abril de 1861. 

Art. 2." É creado um addicional de 5 por cento sobre cada um dos 
segurntes impostos: 

a) Decima predial; 
b) Decima tndustrial; 
c) Contribuicão sobre o valor locativo das habitaçòes. 
Art. 3." Todos os estabelecimentos onde se mariipular ou vender tahaco 

deierão prover-se de licenças annuaes, sujeitas ao imposto de 10 por cento 
do valor locativo dos mesmos estabelecimentos, al6m do respeetiuo s&Iló. 

Art. 4." execução do artigo 1 . V e s t e  decreto terificar-se-ha succes- 
sivamente e á medida que forem sendo executados os decretos d'esta data 
sobre os irnpostos a que se refere o artigo 2.O 

Art. 5." Fica revogada a legislaçâo em contrano. 
O ministio e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar 

asstm o tenha entendido e faça executar. P a ~ o ,  em 1 de setembro de 1881. 
-REI. - JUIOO Marques de Valhena. 

(No Dtario do Governo de 2 de setembro, U.O 196) 

Lei de 1 de junho de 1882 

Dpm Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarler, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as curtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo I." Para occorrer aos estragos produzidos pela phylloxera, pro- 
mover e fiscalisar O tractamento das vinhas pbylloxeradas, são adoptadas 
as prokidencias seguintes: 

1.' fi o governo auctorisado a ceder por um terço do custo da producçao 
o sulfureto de carbone que se destinar ao tratamento das vinhas phyl- 
loxeradas; 

2." As vinhas phylloxeradas que. estando ~erd idas  ou quasi perdidas, 
forem restabelecidas pelo tratamento anti-phylloxerico, serão isentas da 
contribuição predial por espaço de cinco annos, a contar da epocha em que 
de novo produzirem rendimento liquido, e de impostos locaes: 

3." As vinhas phylloxeradas que forem, depors de perdidas, replantadas, 
serão isentas de contribuiçbo predial por espaço de dez annos, a contar da 
replantaflo. 

+t. 2." A avaliaç80 das perdas causadas pela phylloxera para o effeito 
da annullação das verbas de contribiiição, em conformidade com o disposto 
no artigo 8.O e $ unico da carta de lei de 16 de junho de 1880, bem 
como a avaliação dos predios pbvlloxerados, no caso de organisação de - .  
novas matrizes, sera feita por meio de inspecção directa aos predios, em 
que se determine, não s6 qual a producção dos mesmos predios, mas 
tambem qual a importancia das despezas de cultura, que h a ~ a  a tomar em 
cousideração para a fixação do rendimento liquido, se o houver, sem limi- 
tação de percentagem prefixa. 

$ 1." A inspecção aos predios nunca ser i  feita sem aviso previ0 dos 
proprietarios ou usulructiiarios, que poderão requerer que8 a a~aliação do 
rendimento seja feita por loucados, escolhendo um o representante da 
fazenda, outro o interessado, sendo um terceiro para desempate escolhido 
6 sorte, quando não h a ~ a  accordo entre as partes. 

$ 2.O Em caso algum a importancia das verbas annulladas por effeito 
da lei de 16  de junho de 1880 s,er.i addicionada aos contingentes dos 
annos immediatos. 

Art. 3 O 0 estado tomara temporariamente r seu cargo, a começar do 
anno economico proximo, a despeza com a mstrucsâo primaria das fre- 
guezias, CUJOS tinhedes estejam destru~dos ou quasi destruidos  ela phyZ- 
lama, quando aquelles constilriissem a sua riqueza principal, concedendo 
para esse effeito, a reclama~Bo das camaras municipses, os subsidias cor- 
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respondentes dquelfa despeza; sem prejuizo, pbrbm, do disposto nos artigos 
i%", 1 3 . O  e 14.O da lei de li de junho de 1880. 

Art. 4.' É augmentada com mais 12:000;5000 reis a ierba qrie o go- 
verno esta auctorrsado a despender arinudlm~nte com o serviço phyfloxeriro. 

$ i." Pelas forcas d'apuella verba será estctbelecido e custeado um posto 
agiicola no Pinhão, ou suas proximidades, em que se façam ensaios e 
experiencias de culturas que possam ser sriccedaneas da iinha nas regiòes 
devastadas pela phylloxera. 

$ 2." O goierno fará os regulamentos necessarios para a execuçno 
d'esta lei. 

Art. 5." Pica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paco da A luda, em 1 de junlio de 1882. 

- EL-REI, com rubrica e gudrda.-Antonzo Maria de Fontes Pw&-a de 
Mello. - Thomaz Antonio RRetro Ferretra - Ernesto Rodolpho Hmtze 
H~bewo. - (Logar do sêllo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Ko D ~ U I L O  do G o z ~ n o  de 3 de  unho, no  l % S )  

Dacreto de 7 de dezembro de 1882 

Teudo em vista o disposto no artigo 10 O da carta de lei de 16 de junho 
de t8S0, e no ar l~go i..' $ %.O da carta de lei de 1 de junho do correlite 
aniio: liei por bem determinar que, para execucão das d~sposi~òes consi- 
griadas nas mesmas cartas de lei, sobre isencòcs da coriirrborç,io predial e 
aobre anrhullaç6es por sinistros das verbas dd mesma contribuiqGo, se ob- 
sertem as rnstrucçòes annexas ao presente decreto, que ba i~am assignadas 
pelo ministro e secretario d'estado dos uepocios da farcbnda. 

~ 

O mesmo ministro e secretario d'estadnassim o tenha entendido e faça 
executar. Pdço, em 'i de dezembro de 1882. -REI.-rlnronto &ríu de 
Fontes Pwetra de Bello. 

Instracções regulamentares para execução das cartas de lei de 16 de, 
junho de 4880 e I de junho de 1882 na parte relat~va a isenções da 
contr~buição predial e a annullações por siulstros da verba da mesma 
contribuição. 

Artigo i.' Aos casos de isenção de contribuiçáo predial enumerados no 
artigo 1." do regulamento de 25 de agosto de 188 1, accrescem mais os 
seguintes. por virtude do diaposto no artigo 1,; LI." "2." e 3.' da carta de 
lei de i de junho de 1882: 

1." Por espaço de cinco annos, a contar da epocha em que de novo 
produzirem rendimento liquido, as tinbds phyUoxeradas que, estando per- 
didas ou quasi perdidas, torem restabelecidas pelo tratamento aná-phyl- 
lox4?nco ; 

2.' Por espaço de dez annos, a contar da replantação, as vinhas pkyl- 
loxeradas que forem replantadas depois de perdidas. 

$j I." A isenção mencionada no n." i." comprehende tambem a isenç%o 
dos impostos locaes directos que forem lançados pelas corporaçbes adrnt- 
nistratir as. 

$ 2.' Nenhuma d'estas isen~ões aproteita á exploração de conta de 
terceiros, ou aos fóros, censos, pensões e quaesquer outros onus reaes com 
que os predios estiverem onerados. 

Art. 2 . O  A veri6cação d'estas iseiiçdes será determindda por meio de 
um processo de iniestigação administrativa, perante o administrador do 
respeclivo cori~efho, com audiencia da camara muuicipal procederido-se 
sempre a vistorta nos predios e fazendo-se a prota de testemunhas e do- 
cumental que for precisa. A effec~ividade das mesmas isenções depende 
do alvara que o administrador do concelho bourer de passar de contormi- 
dade com o que for julgado no dito processo. 

Art. 3." Para esecuçào do disposto no artigo antecedente, os donos ou 
usufructuarios dos predios que pretenderem o beneficio da isenção, deverão 
dingir os seus requerimentos ao administrador do concelho, allegando 
os lundamentos da isenção, declarando a designasdo e situação dos predios 
a que tenha de ser applicada, e eipecialisando todas as circumstancias dos 
factos que constituirem direito á mesma isenção. 

$ 1." Se a isenção provier do fdcto do resiabelecimento das vinhas 
peididas, ou quasi perdidas, pela applicação do tratamento a~t-phyhyl- 
loi~eru'o, o requerimento do interessado deterá especialisar: 

i." A natureza e qualidade do tratamento applicado; 
2." A epocha desde quaiido foi applicado e desde quando começou a 

haier rendimento liquido; 
3.8 A quantidade e qualidade da vioha restabelecida; 
4,"s resultados appro~iinados obtidos pelo tratamento antt-phyl- 

loxercco, comparados com os que produzia o predio anteriormente L% invasào 
da phylloxera 

$ 2.' Se a isenyão provier do facto da replantação de nova vinha em 
terrenos que haiiam sido occupados por cepas destruidas pela phyllox~a,  
o requeri&ento do interessado devera especialisar: 

i ." A quantidade e qualidade da tinha anteriormente destrnida; 
2.0 A quantidade e palidade da vinha rrplantada; 
3 . O  A epocha em que teve logar o arranque da linha destruida e aquella 

em que se effectuou a repjantação; 
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mumcar& m õ.i,Bn:io e desde logo 8s respectivas eorgoraçaes admhistrativas 
ii&ar~d8ui&ès 8 nome do propnetario ou usufnictuario, a designação e 
&ua@e predib, o numero com que estiver inscripto na matriz predial 
e o periodo de tempo por que tiver de ,!gorar a isenção. 

Att. '16." O pmcesso das annullacões de verbas da contribniçâo predial 
p<lt gini&ths devidos phyllomra, nos concelhos onde as matrizes prediaes 
na0 tiverem sido ainda reorganisadas de conformidade com os preceitos do 
k@tamento de 25 de agosto de 1881, ser6 feito em separado do processo 
i~tinual das annullaç8es por sinistros de outra natureza, nos &mos das 
presadM mstnreçoes. 
.. . Au~. 1 7 . O  A avaliação das perdas de rendimento causadas pela p h j U m a  
será feita por meio de inspecção directa aos predios, em que se determine 
@ri prodkc@o bruta effectiva dos mesmos prdios, mas tambern qual 
r impártaneia,$ak despezas de cultura que haja a tomar em considm@o 
para a fixação do rendimento liquido, se o houver, sem Iimitaçãe do perA 
ceet~gene preEda. 

Br@:k8;* A inspecçáo directa nanca ser8 bita sem aviso preiro doe 
proprietarios, ou usufructuarios, que poder80 iedperer que a avaliaçáo do 
r e m l i m o  skjti, bita p r  Ibuvados, escolhendo em o escrivKo de fazenda 
ali p " e ~ , 6 z e r  ãs sua$ w e s ,  outtb o interessado, s e d o  um terceiro para 
desempate &colhi&a tt 6orte quando nãa haja accordo entre as partes. 
- &t. $@ie OS trequerimentos para estas annullagões serào sempre indt- 
tiiduws e rnen~ionar&o: - 
li* O n6rne.e morada do contribuinte; 
9:'' A skuaçw e denominaeão das vinhas em que se der o sinistro, com 

todas as circumstancias que possam concorrer para bem as ídentificar; 
- 3:t A importancra em que ae reputa a producção bruta <ias vinhas e o 

sea redimeirto Irquido, se o houver, bem como as condições de deter= 
rã@o Bm que se encontrarem por virtude da &&xwa; 

6,"' A atttut'em e qualseiade do tratamento que por ventura se houver 
applíutido para combater a doença: 
1,5.' A qu$Iidade e quantidade approxioiada das cepas que as vinhas 

contiverem; 
6 . O  A &ra@o expressa de querer ou néo o interessado fazer-se re- 

piesentar na inspcçao directa por louvado da sua escolha, nos termos do 
attigo 1 8 . O ,  e,,no caso afõrmativo, o nome e morada do louvado que es- 
dher,  b e a  como de mais dai8 íwados qwe tenham de entrar m sorteio 
grara .a rn -ee  do de-desempate. 
r brt. WP Os requenmmbs serão dwigidos ao presidente da junta fiscal 
das matrizes prediaes do concelho e entregues ao exrivlo cle fazenda 
& m o  até i5 de março de cdda anno. 
-"'Arti fi.1." O escriv3o de Fazenda tenda autuado n'um s6 processo todos 

os requerimentos que lhe houverem sido entregues até o praeo referido no 
artigo antecedente, e tendo ate á columna n.O 8 a rdação 
modelo A, indicará os nomes e moradas dos louvados que por parte da 
fazenda hajam de intervir nas diversas inspecsões directas, bem CQmO 
d'aquelles que devam entrar em sorteio para a escolha dos I~uuadw de 
desempate, e fará concluw todo o processo ao presidente da junta fiscal 
para designar os dias em que devam realisar-se as inspecções directas, 
com a precisa indnidua~ão, por fórrna que cada interessado possa conhecer 
o dia da inspecção para o seu predio ou predios. 

Art. 22." Proferido o despacho do presidente da junla fiscal, o escrivAo 
de fazenda notificará o mesmo despacho aos interessados por meio de edita1 
affixado á porta da reparlqão de fazenda, em que tambem os convocará para 
em dia e hora certos comparecerem na mesma repartição a fim de se proceder 
ao sorteio dos louyados de desempate. A affixação ser6 feita com a ante- 
cedencia de oito dias pelo menos áquelle que se fixar para a convocação. 

Art. 23." No dia e hora aprasados para o sorteio dos iourados de des- 
empate, hajam ou náo comparecido todos os interessados, o escrivão de 
fazenda procederá ao mesmo sorteio, mettendo n'uma urna os nomes dos 
dois louvados indwados por cada inteiessado e os dos dois louvados por 
etle já indigitados no processo para este effeito. e tirando 8 sorte o name 
do louiado de desempate; repetindo a operação tantas vezes quanlos QS 

requerimentos em que se tiver feito a indiriduação dos louvados, 
Art. 24." Quando os interessados tiverem omittido toda ou parte da 

declaração mencionada no n." 6.' do aitigo 1 9 . O ,  entender-se-ba que de- 
legam no escrivâo de fazenda a faculdade da escolha do louvado ou louva- 
dos que os devam representar. 

Art. 2b.O O escr~vão de fazenda lavrará um s6 termo do sorteio a que 
tiver procedido, o qual será assrgnado por elle e por todos os interessados 
que tiverem assistido a esse acto, e em seguida farh avisar os louvados 
para comparecerem nos dias e horas em que houver de proceder 6s in- 
specções directas. 

Art. 26." Na inspecç8o directa os louvados serào sempre acompanhados 
pelo escrivão de fazenda, ou, no caso de impossibtlidade d'este, por em- 
pregado seu dependente, de reconhecida competencia e con6ança. por & 
nomeado para este acto. 

Art. 27.P No dia e hora aprasados, o escriváo de fazenda, ou quem O 

substituir, e os louvados ajuramentados n'este acto, começa& it examinar 
o predio, colhendo a maior somma de esclarecimentos que Ihes for possivel 
obter, e tomando de tudo minuciosas e escrupulosissimas notas para se 
habilitarem a dar um parecer consciencioso e justo. 

$ unico. Os louvados que procederem com dolo fieam sujeitos ao disposto 
no $ unico do artigo 346." do regulamento de 25 de agosto de 1881. 



$60 C O N T ~ I B U I Ç ~ O  PREDIAL DECRETO DE 7 DE DEZEMBRO DE 1882 201 

Art. 98." Feita a inspecção ao predio e colhidos todos os esclarecimen- 
tos que forem precisos para a exacta determinacão do estado da sua cultura, 
da sua expioração e do seu rendimento, procederão os louvados Q avaliação 
do rendimento do mesmo predio, delerminando a producção normal de que 
a vinha for susceptriel, individualiçando as despezas do respectivo custeio 
ou amanho, e concluindo pelo iendimeuto liquido que se deve calcular á 
mesma vinha, reduzido o vinho a diiiheiro pelo preço corrente do anno. O 
voto e parecer do lourado de desempate s6 tera logar no caso de discor- 
dancia entre a avaliayáo dos dois loatados. 

Ari. 20.O Da avaliação assim feita e de todas as circumstancias que 
tiverem occorrido no acto da inspecção directa, e que possam concorrer 
para esclarecimento da verdade, lavrará o escrivão de fazenda, ou quem o 
substttuir, o competente auto dssignado por todos os presentes. 

Art. 30 O Se no acto da inspegào directa se verificar que o predio 
produz qualquer outio rendimento que não seja o proveniente de vinha, 
ser& essa circumstancia expressamente mencionada no auto, e verificar- 
se-ha qual a natureza, qualidade e importancia d'esse outro rendimento. 

Art. 31.O Os louvados e empregados que interferirem n'estes processos 
vencerão os salarios e custas da lei, que serão pagos: 

Pelos interessados, sempre que da avaliação não resulte direito a annul- 
lação; 

Pela fazenda nacional, sõmente o salario porque não paga custas nem 
sellos do piocesso, quando da avaliaçào resulte direito á annullação. 

$j unico. Tanto os salarios, como as custas do processo, serão contados 
pela tabella judicial em rigor ao tempo em que o piocesso for concluido. 

Art. 32.' Terminado que seja o serviço de inspecçao directa aos piedios 
dos reclamantes, o escriião de fazenda emittirá o seu parecer sobre cada 
uma das reclamações, preencherá as columnas n." 9 a 14 do citado modelo 
A, e fará coiicluso o processo ao presidente da ]unta fiscal para este 
tambem emittir o seu parecer s o b ~ e  cada uma das reclamações. 

Art. 33." O direito á annullação constitue-se pela comparação entre o 
rendimento collectavd com que o predio estiver inscripto na matriz predial 
e aqoelle que lhe houver sido determinado pela nova avaliação. Se este 
for superior ou igual ao rendimento inscripto, não ha direito a annullação, 
se for inferior, ha direito a uma annullação nos termos da seguinte proporção: 
o rendimento collectavel inscripto estk para a collecta correspondente como 
a differença entre esse rendimento e o da nova aialiação está para a impor- 
taucia da annutla@o a conceder. A operação resumir-se-ha applicando a per- 
Pentagem da repartição das collectas á alludida difierença de rendimentos. 

Art. 34." O presidente da junta fiscal tendo exarado o seu parecer e 
informação no processo, annotando a relaeão modelo A com as observações 
que tiver por convenientes, e assignando a mesma relaçào conjunctamente 

com o escrivao de fazenda, [ar& subir todo o processo por intermedio d'este 
ao respectivo delegado do thesouro. 

Art. 35." O delegado do thesouro quando niIo forem conformes as in- 
formacões do presidente da junta fiscal e do escrivão de fazenda, ou quando 
não concordar com ellas, lançará no processo as observações que tiver por 
convenientes e preencherá os dizeres das colnmnas o '"15 e 16 do dicto 
modelo, designando a respeito de cada reclamante, quando deva ser *t- 
tendido, a importancia da annullação a que tenha direito. 

unico. O processo assim preparado será remettido á direcção geral 
das contribuiqões directas atk o dia 3 1 de maio de cada anno. 

Art. 36." Pela direcção geral das contributções directas ser l  resohido 
se o processo estl ou não em termos de ser julgado. Quando o estep, fixar8 
a importancia das annulla~ões a que h a ~ a  diretto a face da relação; quando 
o não este~a,  ordenará qualquer no70 procedimento ou verificação que julgue 
preciso para o definitivo ~ulgamento. 

Art. 37." Depoig da resolução definitrba da referida direcção geral;setá 
o processo deiolvido ao delegado do thesouro a fim de proceder no ulterior 
processo da extracção e entrega dos ce~tificados pela mesma fórma que se 
acha preceituado quanto aos certificados das annullações por sinistros de 
outra natureza. 

Art. 38." As annullações de que se tracta, desde que tenham sido ve- 
rificadas para qualquer anno, pela fórma de processo que fica estabelecido, 
considerar-se-hão igualmente rerifieadas para os annos seguintes pelas 
mesmas importancias e a fator dos mesmos indiriduos, independentemente 
de novo requerimento e subsequente processo 

Os certificddos d'estas annullayôes serão processados at8 o fim do praso 
da cobrança roluntaria da segunda prestação, precedendo a competente 
ordem do director geral das coritribuiç6es directas, sob proposta dos re- 
spectivos delegados do thesouro, tendo-se muito em vista que sobre as 
ierbas annulladas por esta f6rma em ca3o algum se podem contar juros de 
m6ra nem os tres por ceoto de diridas. 

$j unico. Tanto os escriràes de fazenda como os delegados do thesoiiro, 
para o mais exacto desempenho das funcyões que Ihes ficam competindo 
pelas presentes instruc~ões, se poderão dirigir aos directores dos postos 
phyllozerzeos estabelecidos pelo artigo 1 1 . O  do decreto de 24 de dezembro 
de 1879, a fim de lhe\ ministrarein as informa~òes e esclarecimentos de 
que carecerem, e que OS mesmos directores ficam obrigados a prestar-lhes. 

Art. 39." Os impostos locaes directos, que tiverem sido lançados sobre 
os predioç a que respeitarem as anniillações por sinistros da phylloxera, 
ser& annullados na mesma proporção em 3ue o tirerem sido as coliectas 
da cont l lbi~iC~o predial Para este effeito bastará que os interessados assim 
o iequeiram perante a respectira corporação OU entidade que os tiier 
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lançado, justificando com certidao do processo geral a annullação da con- 
tribuição predial que Ihes foi concedida quanto a cada predio. 

Art. 40,' O rendimento liquido effectivo que vier a ser apurado pela 
&peeãb tjireaa, nos termos das presentes instrucções, e m h r a  nâo seja 
inscribte nas matrizes prediaes, será considerado como rendimento colle- 
etavel iascripto do predio a que disser respeito para todos os effeitos legaes 
& liquidacão sobre contribuição de registro. 

A&. 4 i . O  Reformadas que selam as matrizes prediaes de qualquer con- 
celho nos termos do regulamento de 25 de agosto de 1881, de modo que 
para estas niatrires comece a ligorar o que o mesmo regulamento dispoz 
m, capitulo 16.O quanlo á revisão annual das dictas matrizes, cessa o pro- 
cesso especial que fica estabelecido para as annullações de que se trata, 
as quees seráo entRo processadas como as dos sinistros de qualquer outra 
natoreta, nos termos geraes constantes do mesmo regulamento. 

Paço, em 7 de dezembro de 1882.-Antonio Maria de Fon&s Pweira 
62 ~frZZ0. 

(ORiilthos o modelo juncto a estas instmqóes). 
(No Dwrro do Governo de i5 de dezembro, n.O $88). 

Decreto de 21 de junho de 1883 

Determinando o arl~go 7.' da carta de lei de 17 de maio de 1880 que o 
contingente aiinual da contribuição predial continue a ser fixado na quantia 
d e  3.107:000~000 r&, moeda forte, emquanto o rendimento collectavel 
fnscripto nas matrizes prediaes não attingir a cifra de 31.070:000#000 
réis, e que a repartição do mesmo contingente pelos districtos administra- 
tivos do continente do reino e ilbas adjacentes seja feita por decreto an- 
nuai do governo, guardadas as preseripções que o mesmo arhgo estabe- 
leceu nos $$ respectivos; 

Considerando que o rendimento coilectavel inscripto nas matrizes pre- 
diaes n8o attinge ainda a declarada importancia de 3 1.070:000#000 rbis, 
conforme se venficou no ultimo encerramento das mesmas matrizes para 
a repartiçáo da contribuição predial ; 

L Considerando que a circumscripção territorial dos districtos administra- 
tivos do continente do reino, e ilhas adjacentes não soffreu modificaçào 
a b m a  posteriormente á reparticào dos contingentes da contribui~ão pre- 
dial do anno de 1882, por decreto de 27 de junho do mesmo anno: 

Tendo em vista o disposto no artigo 1." $ 3." da carta de lei da pre- 

sente data, e no artigo *>.O do regulamentoz approuado por decreto de 
25 de agosto de 1881 ; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo unico. O contingente da contnbui~ão prediel para o annoic@il 

de 1883 continuerh sendo de 3.107:000&000 réis, nmeda forte, nos,t@- 
mos do artigo 7 . O  $ 1," da carta de lei de 17 de maio d e  1880. * r q i  
tição d'esse contingente pelos diversos districtos adm~istratives 6 a C-- 
stante da tabella anneTa ao presente decreto. 

O mioistzo e secretano d'estado dos negocios da fa~enda assim o terrba 
enteadida e faqa executar. Paço, em 21 de Junho Qe 1883. - R q . -  
Antonto Maria 4 Fonta Peiretra de Mello. 



CONTRIBUIÇ~O INDUSTRIAL 

Lei de 30 de julho de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algar\es, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes deeretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artlgo 1 .O Ficam extinctos desde o f ." de janeiro de de i861 em diante 
todos os impostos denominados «decima industrial, maneio de fabricas)) e 
tedos os addicionaeq e sbllos de conhecimentos respectivos aos referidos 
impostos, e substitu~dos por um imposto que se denominara «contribuição 
industrial» nos termos da presente lei 

Art. 2.' Todas as pessoas nacionaes ou estrangeiras qne exercerem no 
continente do reino e nas ilhas adjacentes qualquer industria, profissâo, 
aite ou officio, serão sujeitas á contribuição industrial, nos termos da pre- 
sente lei. 

$ 1 . O  Exceptuam-se da disposicào d'este artigo: 
1." Os membros do corpo diplomatico estrangeiro em effecti~o servim; 
2.O Os agentes consulares de paizes estrangeiros, sómente eom respeito 

aos proventos do seu emprego; 
3." Os empregados do estado ou de estabelecimentos subsidiados pelo 

estado, com respeito aos vencimentos que ieceberem do estado ou d'es-s 
estabelecimentos ; e bem assim OS ininistros do culto, com respeito a lodos 
os seus vencimentos respectivos ao mesmo culto ; 

4." Os credores da divida publica fundada, com respeito aos juros d'eIla : 
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$ unico. Os estabelecimentos fabris pagarão um terço da respectiva 
taxa, no primeiro e segundo anno do seu começo, dois terços no terceiro 
e quarto,.e a taxa por inteiro do quarto anno por diante. 

&ri. 1 2 . O  Todos os estabelecimentos indiistriaes ou cummerc,iaes a que 
se refere esta lei e suas respectivas tabellas serão garantia especial das 
taxas a que pela mesma lei estiverem suleitos, e das custas e mulctas a 
que o ,seulançamento ou cobrança possa dar causa, e os seus possuidores, 
por qualquer titulo, serão responsaveis pelas mesmas taxas, custas e mul- 
ctas, quando os propiios collectados deixem de as pagar. 

$ I." Todos os logistas e chefes de estabelecimentos fabris ou commer- 
ciaes, ou companhias anonymas de qualquer especie, serão respousaveis 
pelas collectas dos seus respectivos empregados, caixeiros e mestres de 
officinas, quaiido não sejam pagas nos prasos da lei. 

$ 2: Todos os emprezarios de espectacnlos publicos serão respoiisaveis 
pelas collectas dos seus respecii~os artistas, quando estes as não paguem 
nos prasos da lei. 

Art. 13." lançamento e a repartição da contribuição industrial far- 
se-ha por concelhos, e competirá á respectiva junta dos ~epartidores ou 
aos proprios contribuintes. com recurso para a camara municipal e para o 
conselho d'estado, nos termos da presente lei 

$ 1 .O  Os diversos bairros em que se dividem os concelhos de Lisboa e 
Porto serão, para os effeitos d'eqta lei, considerados como outros tantos 
concelhos. 

$ 2 Em logar dos dois cidadãos proprletarios que, pelo citado artigo 2." 
da lel da contribui~ào predial, fazem parte da junta dos repartidores, as 
camaras nomearão dois cidaddos da classe industrial para o seriiço da res- 
pectiva contribuisão. 

$ 3." As mesmas auctoridades compete a imposis5o de qualquer miilcta 
a que possa ddr Ioga1 o lari~amento ou a repariiçào da contribuição indus- 
trial. 

Art. 14.".Haverá em cadd concelho informadoi es-louvados especiaei para 
o serviço da contribuiqâo industrial, escolhidos annrialmeute pela respectiva 
Junta. 

Art 15.O Far-se-ha em cada concellio um arrolamento de todas as 
pessoas que, nos termos da presente lei, esiiveiem sujeitas a ccntribuição 
induslrial, que se denominará «matriz da coiitribuiçãri indiistria»l, a qual 
matriz servirá para se lançar e distribuir a mesma contribuição. 

$ 1 .O  Esta matriz serb feita pelo escriviío de fazenda do respectivo con- 
celho, tomando por base no primeiro anno o ultimo lançamento das co~i- 
hbuic8es extinctas por esta lei, no qual far6 ex oficzo, ou a reclamaruo 
de qualquer cidadão contribuinte, todas as alterações que a mudarira de 
circumstaucias dos indi~iduos alli collectados ou as riovas provisòeb d'esta 

lei tornarem iiecessarias. Feita a primeira matriz, será esta tomada para 
base das subsequentes. 

$, 2." N'esta matriz declarar-se-ha: i.", o nome da pessoa sujeita B 
contrrbuiçao industrial ; 2.". a sua morada ; 3.". o seu emprego, industiia, 
profissão, arte ou 0 6 ~ 1 0  ; h.", a dasse em que estiver incluido esse em- 
prego, industria, profissão, arte ou oficio, e a ordem da terra em que far 
exercado; 8.", o facto ou factos sobre que recair a contribuição. 

Art. f 6 . O  A matriz, depois de feita pelo respectivo escrivão de fazenda, 
nos termos do artigo antecedente, será patente aos contribuintes no tempo 
e pelos prasos que os regulamentos fixarem; e das reclamaqões que não 
forem satisfeitas pelo escrivão de fazerida haverá recurso para a junta dos 
repartidores, que os julgará nos prasos estabelecidos nos mesmos regula- 
mentos. 

$ unico Com as rectificações feitas pelas juntas dos repartidores ficam 
as matnzes concluidas para por ellas se fazer o lançamento e a drstribuição 
da contribuição industrial, nos termos da presente lei. 

Art. 17.O Esta matriz assim concluida, nos termos do artigo antecedente, 
e a base do lançamento e repartição da contribuiç80 industrial. 

f$ 1 ." Aos contribuintes das classes a que se refere o n." I ." do artigo 3.', 
induidoç na tabella A, e que nos termos d'esta lei estiverem sujeitos a 
taxas fixas, lançará logo a junta dos repartidores as taxas que á vista da 
dita tabella Ihes corresponderem. 

$ 2." Aos contribuintes das classes a que se refere o n.' 2.O do artigo 3 . O ,  
incluidos na tabella B, e que nos termos d'esia lei estiverem sujeitos a 
uma taxa variavel, conforme os seus respectieos lucros, far-se-ha a repar- 
tirão pelo modo estabelecido nos artigos seguintes. 

Art. 18.' Os escrivàes de fazenda extrahirão da matriz listas nominaes 
separadas de todas as pesqoas da mesma industria, profissão, arte ou 
o k i o ,  e ordem de povoacão, que estiverem sujeitas a taxas variaveis, nos 
termos do citado n "  2.' do artigo 3 O e da tabella B, e avisarão a todas 
as pessoas que constarem da mesma lista, no caso de serem pelo menos 
sete, para se constituirem em gremio dentro do praso marcado nos regu- 
lamentos, a fim de procederem entre si 6 repartição da importancia total 
das taxas que couber á sua industria, profissão, arte ou oficio, na pro- 
porçào dos respectivos lucros de cada um. 

S/ 1 a Nas cidades de Lisboa e Porto, das listas dos diversos bairros 
formar-se-ha uma h s t ~  geral do concellio, e por ella se formarão os 
gremios. 

i> O ~ ~ g o  que, sobre aviso do escriuZo de fazenda, se reunirem sete 
ou mal5 pessoas de uma mesma Iista, poderá considerar-se constituido o 
gremio, ;e não houver reclamaçao em contrario da maioria das pessoas 
comprehendidas na mesma lista. 





A iespelto porem das industrias, profissões. artes ou officios que não 
possam desde logo obliamente assimilhar-se, ou das que os progiessos 
sociaes forem creando, o go\eriio, precedendo as necessarias informações 
as toeluir& em tabellas addicioaaes, que fará pôr em execução. 
, $ unico. Fm cada sessão legislativa o governo apresentará bs cortes a 
tabella geral de ,todas as profissões, industrias, artes ou officios que tenham 
sido classificados por assunilhaçào ou com taxas novas. 

Art. 25." É o governo auctorisado a fazer os regulamentos necessarios 
pura desenvolvimento e execuçáo das disposições contidas na presente lei, 
a estabelecer as mulctas conlenientes para tornar effectiva essa execução, 
e bem assim a fazer as desprzas que exigir a formaçiío e aperfeisoamento 
das matrizes. 

Art. 26.O Esta lei so começará a ter vigor nas ilhas dos Açores e Ma- 
deira de janeiro de 1862 em diante. 

Art. 27." Fica revogada a legislaçào em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, em 30 de 

lulho de 1860.-E~-ri~r (com rubrica e guarda).-Logar do sdllo grande 
das armas reaes. - Anionto José d'Avzla. 

Carta de lei, ete. 
(Omitiirnos as taòellas junctas a esta lei, por se pblicarern com a l a  de 

46 de maio de 4872). 
(No Diano do Luboa de 1 de agosto, n.' 174). 

Lei de 22 de agosto de 1861 

Dom Pedro, por graça de Deus, Hei de Portugal e dos Algaries, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as curtes geraes decretaram 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo i O Fica abolida, na parte relativa ás povoações que são cabeças 
de comarca, a excepção contida no artigo 4.' da carta de lei de 30 de 
julbo de 1860 sobre a contribuição industrial. 

Art. 2.O É ampliada a auctorisaçAo concedida ao governo no citado 
artina 4." da lei de 30 de julho de 1860, podendo as transferencias de 
terias, a que se refere, ter logar para a categoria que o goxcrno julgar 
mais conveniente, quando se mostre que ?a applica~ão rigorosa da regra 
estabehcida resulta uma classificaçàu menos equitativa com relação aos 
recursos industriaes de qualquer povoaçao. 

Art. 3." A auctorisação para a redueção das taxas, concedida ao go- 
verno pelo s 2 do artigo '23.' da lei de 30 de julho de 1860, poderá 
ser exeriida sobre representacão dos empregados fiscaes. 

Art. 4 . O  Logo que em cada districto estiverem concleidas as matrizes 
da contribuição pessoal, conlocar-se-hão as respectivas juntas geraes, para 
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com relação ao corrente anno fazerem pelos diversos concelhos a distri- 
buição da contribuição, ou pala a reverem, se já estiver feita. 

$ uriico. Nos annos seguintes a convoeaçào das juntas geraes, para o 
fim designado n'este artigo, só terb logar quando as respectivas matrizes 
se acharem concluidas. , 

Art. 3 O As camaras municipaes poderão iepresentar ao governo sobre 
as reclamações de quaesqrier classes indiistriaes, ficando todavia sujeilas, 
na conlormidade do disposto na ultima parte do 2." do artigo 2'3." da 
lei de 39 de lulho de 1860, a comprorar estas reclamações. 

Art. 6 . O  O governo lar8 incluir na classe 8 @ da tabella B os uendedores 
de viveres por miudo que tem a designação de tende~ros i. 

Art. 7 . O  Nào B considerado negociante por grosso aquelle qqe s6 vende 
a retalho, ainda quando importe em pequena escala generos nacionaes ou 
estrangeiros, se esses generos forem para sortimento exclusivo das suas 
lojas de retalho ; e ii'esie caso sera collectado segundo a sua especialidade 
na classe que lhe corresponder. 

Art. 8 Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Rlandamos portanto, etc. Dada no Pdço das Necessidades, aos 22 de 

agosto de 1861. - EL-REI, com rubnca e guarda. - Anlonto Josb d'duila. 
- (Logar do s6llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Xo Dtaizo de Lz~boa de 83 de agosto, n " 188). 

Lei de 7 de julho de 1862 

(Acha-se transcripta n'esla Collecçiio, pag. 117 a 119). 
(No Dmrzo de L~sboa dc 9 de julbo, n.' 151) 

Lei de 30 de julho de 1869 

(Acha-se transeripta n'esta Collecç~o a pag. 428). 
(No Dmno do Governo de 9 de agosto, n.. 177). 

1 Transferidos para a 7 1  classe (lei de ih de mato de 1873, amgo 3.4 1.1). 
18 
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Lei de 24 de agosto de 1869 

Dom Luiz. por graya de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os,nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaiam 
e nos queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  As taxas da contribuição industrial são extraordinariamente 
au,mentadas para o anno de  1869 com 50 por cento das respectivas im- 
portancias, tanto no continente do reino como nas ilhas adjacentes, consti- 
tuindo este augmento parte integrante das mesmas taxas. 

$ unico. Sobre as verbas d'este augmento não recáe o imposto de 40 
por c e d o  da viaçjo. 

Art. 2." Para a repartiçâo do augmento dos 50 por cento observar-se-ha 
o que se acha estab~lecido na ler de 30 de julho de  1860 e respectivas 
instrucções, quanto $ repartição das taxas 

Art 3." Fica revogada toda a legislaçdo em contrano. 
Mandamos, portanto, etc. Dada no Paço, em 24 de agosto de 1869. 

- EL-BEI, com rubrica e guarda - Anselmo Josd Braamcamp. - Logar 
do s&llo giande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(RI D~flrzo do Gozerno d.? 28 de agosto, n.O 194) 

Lei de 9 de maio de 1872 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Porlugal e dos Algarres, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes gcraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . V i c a m  abolidos todos os priiilegios de isençao de impostos 
cencedidos a estabelecimentos bancarios, sociedades anonjmas, companliias 
estabelecidas no reino, e ilhas adjacentes, ou que venham a estabelecer-se 
em virtude de  leis a te  agora promulgadas, devendo proceder-se a accordo 
entre o governo e os interessados, quando a isenção tenha sido resultado 
de contracto oneroso, e ficando o accordo dependente da sancçâo legisla- 
tiva, se não couber nas attribui~ões do poder executivo. 

$ unico. O accordo de que tracta este artigo, em quanto não estiver 
approvado pelo poder legislativo, n40 dispensa o banco ou companhia, com 

que tiver sido feito, d e  pagar ou assegurar a pagamento da eontributç& 
que Ibe couber. nos termos da presente lei, salva restituiç80 no caso de 
pagamento, se houver direito a ella. 

Art. 2." Ficam sujeitos contribuição unica de  10 por cento os juros 
e di~idendos dos estabelecimei~tos, cujos privilegias são extinctos, não 
comprehendidos na bypothese do $ uiiico do artigo 34." da lei de  
92 de junho de  1867, e que se vencerem de 3 de julho de 1812 em 
d:ante 1. 

unico. Nas drspesif6es d'este artigo comprehendem-se os juros e di- 
videndos de bancos, companhias ou sociedades anoiiymas estrangeiras de 
qualquer especie e natureza que correspondam ás operapôes e t r ansawes  
que aquelles estabelecimentos fizerem em territario portuguez, na cwfor- 
midade das disposições da referida carta de  lei. 

Art. 3 . O  Continuam isentas d'esta contribuição as obrigações da com- 
panhia de  credito predial portuguez, e bem assim a parte dos lucros ou 
juros dos estabelecimentos tributados por esta lei, proueniente: 

4 .O De titutos de divida fundada ; 
2 Do  rendimento de predios insciiptos na matnz da contriborçao 

predial ; 
3." Das acções de  quaesquer bancos ou companhias, sujeitas a este ou 

identieo imposto ; 
4.' Das obrigações da companhia de credito piedial portuguez; 
S." Dos contractos de  supprimentos para pagamento das clasbes ina- 

ctivas, auctorisados pela carta d e  lei de  22 de março de 1872. 
Art. 4." Aos est;rbelecirnentos baiicarios, companhias e sociedades ano- 

njmas, que não gozem dos pii~ilegios abolidos no artigo 1." da presente 
lei, continuarão a ser applieaveis as leis geraes ou especiaes em ugor 
sobre impostos. 

Art." 5." Fica revogada a legislação em contraiio. 
Mandamos, portanto, etc. Dada no Paço, aos 9 de maio de  1872. - 

EL-REI, com rubrica e guarda). -Anton~o Mana de Fontes Perelra de, 

Officio da Dtr . Gm. dai Conlr Ucv de 10 de maio de i878 - Ill sr. - Parit- 
eipo a Y S." par& seu conhecimenlo, que por deupaçlio de 8 do corrente se rnapdoà 
restituir a P  a imporiancia de 794038re1s que indevidammte ibefoi Jangada npaqga 
de 1876 e aatisfez em maio de 1877, como dscirua de juros e respectivos addicionas 
eoin relação a um capital de que o rnanio F e devedor a companhia de cre8itó wh-' 
mercial, visto que ou capilaeu muluados pelas eatabelecmentos bancarios se aoham 
isentos d'aquelle iinposto, por estafeni os dividendos, repartidos por estes esmelec - 
roentoç, sujeitos ao inipobto unico de iOo/, c o m  deiarminam as leis de 9 de maio de 
i872 e 10 d'abril de 1875, tendo-se do citado despacho dado tambem n'esta data co. 
nheeirnento a direcção geral da eontab~liddde pdra os devidos etle~tos. 

Ueus guarde a v. s a Uirecçao gnal das contribaições directas, i0 de maio de 4878. 
I1l.mq sr. delegado do Ihesouro d e . . . 4  conselheiro director geral, Custodto Jose V i m .  
(No Darego, ii.0 anno, n o 10, pag. i&). 
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Mello-&mio k d o s o  Avelino. - (Logar do s8llo g a n d e  das armas 
reaes). . 

Carta d e  lei, etc. 
(No Dzarto do G o v m o  de 17 de maio, n.O 140) 

Lei de 14 de maio de 1872 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as c61 tes geraes decretaram 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Aitigo I O A tabella A que faz parte da lel d e  30 de julho de 1860. 
- e que comprehende as profissões, industrias, artes e officios que não podem 

formar gremio, fica substituida pela tabella A annexa h presente lei, e que 
d'ella tambem faz parte. 

Art, 2." O quadro geral das taxas correspondentes ás oito classes de 
industria e ás seis ordens de terras, constante da tabella B da citada lei 
de 30 de julho d e  1860, fica substituido pelo quadro annexo á presente 
Iei e que d'ella faz parte. A parte 2." e parte 3 . q a  mesma fabella B da 
citada lei 6ca igualmente siibstituida pela parte 2." e parte 3." da tabella R 
annexa á presente lei. 

Art. 3." Nas diversas classes de industrias que formam a 1." parte da 
tabella B da lei de 30 de ~ u l h o  de 1860 serão feitas as seguintes alte- 
rações : 

I." Sào transferidos da 3." classe para a 2 "  classe os bacalhoeiros; da 
5.' para a 4." os capellistas com lojas de modas; da 6 " para a 5 " os ou- 
rives de oiro ou prata, quando não forem sómente fabricantes: da 7." para 
a 6,' os fabricantes de objectos de cobre, e os que t&em loja ou logar 
para venda de peixe fresco ou salgado, não sendo bacalhau; e da 8 . 9 a r a  - a 7." os tendeiros (vendedores de viveres por miudo). 

2 . 9 2 0  transferidos da 3.' classe para a 6." os engenheiros cikis; da 
4.' para a 5." os guarda-livros ou primeiros caixeiros, os cerieiros e os 
conserveiros com estabelecimento (iocluiudo os que preparam comida, hor- 
taliças e fructas doces em latas hermeticamente fechadas) ; da 5." para a 
6.' os alugadores de objectos funerarios ; e da 6.' para a 7." os ourives 
de oiro ou prata, que forem sómente fabricantes, ou mestres de obras ; e 
nas terras de h.', 5." e 6." ordem, os taherneiros ou mercadores por miudo 
de vinho, aguardente ou vinagre. 

3." Os especuladores que, nâo sendo classificados negociantes acciden- 
talmente, armazenam om grande e vendem em differentes epochas do 

anno, por sua conta ou commiss~o, cereaes, azeite, vinho, aguardente ou 
generos coloniaes, ainda que o azeite ou vinho proceda de azeitona ou uva 
comprada aos lavradores, continuam a pertencer á 2." classe nas terras de 
i ." e 2." ordem ; mas nas outras ficarão pertencendo 8 3.' classe. ' 

i.." São addicionadas á primeira parte da mesma tabella B as seguintes 
industrias : 

A 5 a classe 
Os possuidores de engenhos de espremer canna doce. 

A 6 a classe 
Os que compram boidados para exportar; 
Os compradores de rendas ; 
Os vendedores de tabaco por grosso. 

A 7 a classe 
Os agrimensores, avaliadores e lourados (quando fazem d'isso a sua ba- 

bitual profissão) ; 
Os que fazem bombas para i r a r  agua ; 
Os caldeireiros ambulantes com caualgadura ; 
Os cardeiros ou fabricantes de cardas á mão ; 
Os compradores de gado por conta alheia,; 
Os vendedores de tabaco por miudo ; 
Os vendedores de rendas por commissào. 

A 8 a classe 
Os mercadores de guano; 
Os caldeireiros sem cavalgadura. 
Art. 4 O Alem dos giemios de profisaão, creados no artigo 18." da carta 

de lei de 3 0  de julho de 1860, haserá grernlos de classe, que serão for- 
mados pela iennião dos representantes eleitos pelos respectivos gremios 
de industria, competirido um representante a cada um d'estes gremios. 

Art. 5.' Quando algum dos gremios das profissões comprehendidas em 
cada classe de industria se n6o reunir, a camara municipal nomeará o res- 
pectito representante dentro dos contribuintes da cada profissào. Quando 
por este modo se nào verificar a nomeação, ser8 esta feita pela junta dos 
repartidores nos concelhos, e peld junta central dos repartidores nas ci- 
dades de Lisboa e Porto. 

I." Pela camara ou pela junta será tambem feita a nomeação do 
representante, quando o gremio de qualquer profissão ou indústria se não 
constituir por falta de numero legal de contribuintes inscriptos. 

$ 2." Quando houver apenas um ou dois contribuintes de uma indus- 
tria, seiáo reunidos ao gremio de qualquer industria analoga. 
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A f t r  8 gremio de classe reparte pelos gremios de profissões o con- 
tiagente eonstttudo pela ssmma das taxas corresponderites á classe, con- 
siderando todas as circumstancias que lhe parecerem attendifeis, para a 
justa distribuicão do impost sempre de maneira que o gremio de qual- 
p e r  p-&s~ãd nâo possa pa& mais do duplo nem menos da metade do 
producto da taxa legal pelo numero total dos contribuintes inçcriptos no 
mesmo gremio. 

$ unico. D'esta distribui~ão haverá os mesmos recursos que estão 
designados para os gremios de profisejo nas cartas de lei de 30 de julbo 
d e  i860  e de 7 de julho de 1862. 

Ar!. 7." Quando a maioria dos gremios das profissões comprehendidas 
em cada classe de industria se não reunir ou se recusar a eicirao; ou quando 
o gremio de classe se não reunir ou recusar associar-se, ou tendo-se asso- 
ciado ntio fizer a r partiçáo nos termos do artigo antecedente, subsistirào 
as taxas fixadas nas tabellas, e o contingente para cada profissão não po- 
$&a w r  alterado 

Art. 8." Os Fabricantes de assucar constituirão um s6 gremio em cada 
districto para a repartiçâo das respectivas taxas 

$ 1 ." O gremio reunir-se-ha na capital do districto. 
$ 2." Da repartição que fizer o premio haverh recurso para o conselho 

de distncto e d'este para o sitpremu tribundi ddministrati~o. nos casos 
permittidos pelo a r tgo  23 " da carta de lei de 30 de julho de 1860, 
competindo ao governddor ciril a iemessa dos recursos para o referido 
tribunal. 

$ 3." O conselho de districto julgará os recursos que para elle forem 
interpostos por modo rdentico ao que se acha estabelecido no artigo 20.O 
da citada lei. 

$ 4." Quando o gremio não fizer a reparticão, sciii esta festa pelo con- 
selho de districto com reclamação somente para o mesmo conselho. 

Art. 9." As taxas indikiduaes sujeitas á repart~ção, quer sejam as con- 
stantes da tabella B, sem correcções feitas pelos gremios de classe, quer 
wjam as que resultarem de toes correcções quando esses glemios se 
reuhirem, podertio ser elevadas atb ao decuplo, e diminuidas at8 á decima 
phrte pelos gemios de prnâssao. 

Abt. f 0 . O  Os gremios de profissão são competentes para reclamar a 
aitlosáo na matriz dos contribuintes que andam f6ra d'ella, pertencentes & 
sua respectiva industrid ; e quando hou~erem feito algiima reclamação. no- 
IbilaWo procuradores que hajam de a sus'tentar perante as auetorictades e 
h?rhl*aes admístrativos at8 final decisão. Os procuradoies nomeados por 
qualquer gremzo 96 ce3sam de exeicer estas funcçèes no anno irnmediato, 
qeitdo se ~ e u o l r  o novo gremio, que poderá nomear outros p ro~urdores  

Art. It." Quando, em \irtude de deiiaao de reclamações e reeiinos, . 

se proceder á annullaçâo de qualquer collecta da contribui~ào industrial, 
e a sua importancia em verba principal for superior a respectiva taxa de 
profissão, será o excesso addicionado ao contingente d o  anno seguinte do 
gremro a que competir; se pelo contrario for inferior, será a differença 
deduzida do mesmo contingente. 

Art. 32.' A coniribuiçâo industrial 15 devida desde o principto do tn- 
meslre em que o exercicio de qualquer i n b t r i a ,  profissio, arte ou offieis 
começar, e deixa de o ser no fim do trimestre em que cessar esse exer- 
cicio. 

Art. 1 3 . O  As disposições legaes ~elativas fr contrihúicâo industrial serdo 
applicadas a todos os subditos estrangeiros, sdías  somente asmodificaqões 
estabelecidas em tractados internaetonaes, em quanto estes subsistirem. 

Art. i&." As casas de trabalho, officinas, lojas ou armazene de retem, 
que estiverem separadas do estabelecimento principal, aonde habitualmente 
se vende ou fabrica. serão collectadas para os effeitos da contribuigao inT 
dustrial com a quarta parte da taxa respectira a esse estabelecimento por 
cada uma d'essas casas de trabalho, oficinas, lojas oii arma$ens de retem. 

Art. 15.' Quando industrias distrnctas forem exercidaj em estebelea- 
meiitos, que estejam naturalmente separados uns dos outros, e tão sdmentg 
communicados entre si por senentias internas e particiilares, o empre- 
zario ou dono do estabelecimento contribuirá com tantas taxas de profissão, 
quantas se  referirem ás profi.isões ou industrias que forem exercidas em 
separado 

Art. 16.' Os fabiicantes ou negociantes, que tiverem depositos de ía- 
zendas em locaes certos, fóra das siias fabricas ou estabelecimentos com- 
merciaes, para ~enderem a retalho ou por atacado, ainda que Fendam s6 
em dias de feiras ou mercados, pagarão a taxa correspondente, alkm da 
collecta que pagarem pela fabrica oii estabelecimento commercial. 

Art. t 7." Os empregados piihlicos, que individiialmente forem wllectados 
em contribuição rndustnal relativa aos prorentos dos seus empregos, e não 
satisfizerem as respectivas collectas nos prasos estabelecidos para a co- 
brança voluntaria, ficarão sujeitos a descontos nos iencimentos que per- 
ceberem por qualquer cofre, e ri80 o havendo soífrerão a pena de suspensão 
por todo o tempo que estiverem em diiida. 

Art. 18." Os empregados publicos remunerados pelo estado, pelas ca- 
matas municrpaes ou por corporacões e estabelecimentos sahsidiadus pelo 
estado, que exercerem alguma outra industria, pagarâo a taxa correspon- 
dente a essa industria, al6m da tara industrial qiie pagarem, ou da de- 
ducção que soffrerem pelos seus vencimentos. 

Art. 19 " Fica revogado o n.' 3 o do $, I do artigo 2." da lei de 30 
de julho de 1860, na parte em que isenta de contribuiçao industrral os 
empregados de estabelecimentos subsidiados pelo estado. 





Bolacha (fabneante de) 
Sem rnechan~smo a vapor ou 3Çua P tendo ate trcs operarios . i o j i o ~  
Cada. operario a mais - . . . . . . .  

Cadeirinhas (alunador de) 4 Soo0 
. . . . . . . .  Cadauma nàsterrasde i a e i l ' o r d e m .  i ssnn . . . . . .  L "-"" . . . . .  Em todas as outras . . 

Cal e gesso (fabricante de) 4600 
Cada forno nas terras de 1 . e 2 ' ordem, e dentro do raio de 10 ki- 

lometros, contados do centro d'elias, ainda que se estenda a di- 
verso conpelho . . . . . 20JlM 

Idem de 3 ordem, idem . . . . .  . . . .  
. . . .  Idem em todas as outras i 0 m  . . . .  4 r n & ~  

Cardacão (fabrtp.? unica e exclu~ivamrnte destinada a): 
Cáda çarda cylindrica movida por vapor, agua ou cavalgadura. . 660011 . . . . . . . . . .  Cada carda cyliudrica movida a i n b  3000 Cada carda não cyiindrica inovida a mão .... . . ~P000 Carros (alugador de) puxados a buis ou a cavalgaduras 
Nas terras de I ordem, cada carro . 1~000 
Nas terras de 1 3 -  ordem, cada carro . . . . . . . . . . .  
Nas temas de 3 ., 4 a, a ' e 6 a urdem (compreliendendo os carros de 4 d 600 

arrastar), cada carro . . . . . .  44000 
Na ilha da Madeira, cada corsa ' . . . . .Y?M . . Cavallos ou muares (alunador dei w""" 

Cada cavalgadura nas terras de  1 ordeni . , .. 
Cada cavalgadura nas tema$ de 2 ' ordem . . .  . . . . .  Em todas as outras terras . . . . . .  

Cera (lagares de espremer a) cada prensa . . . . . . . .  
Cera e mel (creador de) 

Ate tnnta coimeias nada paga, e de trinta a noventa ........ 
Cada colmeia a mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Companhia de trabalhos braçaes com caracter official, sobre os lucros 
distribuidos no ultimo anno anterior do lançamenlo . . . . . . . .  

Companlua anongma de qualquer especie commercial ou industrial, sobre 
os dividendos que distribuir aos accionistas no anno anterior ao iauça- 

........ mento . . . . . . .  . . 
Quando os estabelecimentos sejam exelusivamenle fabns e que não 

estejam tributados n'esta lei por mdicadores mechanicos especiaes 
que produzam impohto mais clevddo . . . .  Co~tnmes (fabricante de), cada metro cuhico de capacidade dos caixões, 

tanques tinas ou cubos, em exercicio (inclue-se a capacidade da parte 
dos caihiões denominada molhos . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cortica (fabrica de pieparar), cada caldeira . . . . . . . . . .  
Eira com trilho e gado pala d~bulhar  cereaes qtie não selani de l a ~ r a  

propria (alugador de) por cada quinze dias de trabalho . 
Empregados publicos d'e corporações ou estabelecimentos, ate 3k;a& 

reis de vencimento, a mesma deduceão que tiverem os empregados do 
estado, e de 3009000 reis Para cima logo que deixem de subsistir as 
deducçòes do decreto de 36 de  janeiro de 1869 . . . . .  

Empregados putilicos que recebam emoiumentos tenham ou não venci- 
mentos pelo thesowo, sobre a importancia d'esses en~oíumentos, se- 
gundo d lotação d'elies, ou sobre o liquido distribuido pelo cofre res- 
pectrvo nas corporacões onde o h a ~ a  . . . . . . . . . . . . .  

Empregados de compromissos maritinios, taes como facultataos, botira- 
rios ou ontros empregadoa, quando exerçam a sua industria enelusiva- 
mente a bordo dos navios, sobre os seus vencimentos . . . . . . .  

Espectacuios publiros lemprezaiio. companhia de actores ou sociedade 
d* qualquer modo ronslituida para), de unia recita completa on pro- 

e3100 
80JO 

10 por cento 

10 por cento 

8 por ccnto 

10 por cento 

10 por cento 

B por tecto 
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darto de uma enchente no respectivo local, sem dedncçZo de despezas. 
em rada me% qiie trabalhe, seja qual for o numero de dias . 

As rornpanliias ambulantes exigir-se-ha o pagamento adi tado das 
respectivas collectas ou fiança idooea que por eiias rxponda no 
aeto de se apresentbrem a auctoridade admmistrativa 

Estamparia de tecidos [fabricante de). 
T ~ n d o  dez mesas ou menos de estamparia a mão com molde - - . 

. . . . . . . . . . . .  ~ ~ c a d a m e s a a m a i s  ...... 
Cada rdlo de estampar contar.se-ha per vinte niezas, e cada perru- 

tino por dez mesãs. 
Com machimsmo a vapor ou a y a ,  rada machina de  estampar 

Farinha (fabrica de), com machinismo a arua ou a vapor para moer, P- ... neirar as fararinhas, sem fazer pão ou hoLeha, cada par de mos. . . . . . . . . .  Quando a fabrica moer somente, cada par de mos 
Ftação de algodão, lã ou linho (fabrica de) 

Cada dez fusos movtdos pi?r aqua vapor ou cavalgaduras, quer sejam . . .  nara tramas, urdiduras ou para torcer . . . . . . . . . . . . . . . . .  cada der fusos mandos a mão 
Por menos de dez fusos nada se paga, nem t a w m  pelas fraa*~ 

dos multiplos de dez. . . . . . . . . . . . . . .  Gelo artificial (fabrica de) . -.-- .- 
Jumentos (aliigddor de) 

Cadaumnas twiasde i~ordem. . .  ié000 . . . . . . . . . . .  
Nasterrasde2'ordem -..- O" . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Nas terras de 3 '  ordem ~ . Z " "  . . . . .  
Ras outras terras nada payam 

leite (o 4ne tem aniuiaes se& emprego na agricultura, sonlente para 
venda de j- ... 

Cdda vacca nas terras de I a e 2 "ordem . . . .  
Em 1 odas AS outras . . . . . . . . . . . . . .  
Cadac%oranas te r rasde iae2 'ordem ..-. 4400 . . . . . . . .  
Nasde3'ordem . . . . . . . . . . . . .  ...... . 8200 
\as ootras t?iras oadn i z  p'11'a. 

Linho 'e:tdbrleririicntn dr. ni i~dar i .  ?adn operario.. . . . . . . . . . . . .  
Ennsnho ,i1 f,%l)rird unira c escliisir:iiiiznt~: dz'linaqla a auiaGiai ou Pi'ar 

6 linho não pendo de producrão p r o p a  . . . . . . . .  cada' cylindro movido por ieua, bois ou cavalgaduras. . . . . . . . . . .  Cada cylindro movido a mão. - 
louça de porcelana (fabrica de), cada forno, seja qual for O Seu destino 
Louça ordiuaria de po de pedra ou conimurn (f3brica de) . . . . . .  Cada forno:seJa qual for o seu de~cno .  
Louça de bnrro ordinario (fabnca de), nao sendo des comprehendidas na 

8 = classe da tabella B 
Cadaforuonas ter rasde iae3~ordem . . . . . . . . v . . .  

Cada fomo em todas as outras terras .........-...... 
Xadeiras (fabnca de injectar) . . . . . . . . . . . . .  T ~ n d n  ~ t é  cinco oneranos.. V ... 

----. . . . . . . . . . . .  Por cada aperario'a mais. . .  
Mestres de postas e outros mdtviduos que fornecem cavalgaduras para 

wrvirn de rorreios. malas postas, diligeucias ou emprezas matogas, . . . . . . . . . . . . . . . . .  cadaZ&lgadura . .; ...- ... 
>loinhos, azenhas ou atafouas onde moem o gr&, quando não moerem 

para coniunio do p ro l10  don!, da respectiva renùa . - . . e .  

Navios para h e t a  (dono de), nao senda classificado aegueiante . . . . . . . . .  Para naiegação de longo curso, cada tonelada . . . . . . . . . .  
p2r2 navroarãn de  cabotagem, eada tonelada 

8 por cento 



Oleados ou encerados (fabrica de). 
Com mesas de estampar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E alem d'esta taxa por cada mesa . . . . . . . . .  Papel para escrever ou impnmir (fabrica de), sendo continuo e com o 

motor de vapor ou aeud 
Cada cylindro de triturar . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Não seiido eontluuo, tenha ou não motor a vapor ou agua, cada boa, 

sendo mais de quatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A!e quatro tinas, cada um . . . . . .  . . . . . .  

Papelao ou papel pardo (fabrica de) cada tina.. . .  ......... 
Pisão, estabelecimrnto de apisoar pa'uuo com machinismo . 

Tendo ale dois martellos .... . . . . . . . . . . . . . .  Tendo mais de dois ate seis martiios . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cada mal tello n mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sem machinismo, cada operario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prensa, estabelecimento exclusivo de apertar pannos e de Ihes dar lustre, 
rada nrpnaa . . . . . . . . . . . .  ~ródic6s-ih;micis  (fabrica de) ' 

Tendo ate cinco operanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E cada operario a mais.. ............................... 

Rolhas de cortica (fabrica de1 
Tendo ate éinco operarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i?LWO E cada operario a mais 46200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sahào duro, molle ou sabonetes (fabrica de) 
Por uma ou mais caldeiras que coutenhdni cinco hectolitros ou para 

menos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E cada bectolitm a mais . 2 0 4 m  
Ate o maximo do , OOOS& 

......................... 
Sebo (fabricante dei. 

Tendo ate seis óperarios . . . . . . . . . . _ . . . .  
E cada operano a mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Seges. c a m a s a s ,  caleças, Iiterras, diligencias e outros vehiculos simi- 
Ihantes (alugador ou emprezario de) 

Cada cavalgadura nas terras de I ordem ................ 
Cada cavalgatliira nas terras de 2: ordem . . . . . . . . . . . . .  Cada cavalgadura nas terras de 3 %ordem . . . . . . . . . . . .  Cada cavalqadura nas terras de 4 .  8 a e 6: ordem ........... Serrar madeiras ou pedras (fabrica de; 
Com machinismo c,ornpleto a vapor ou agua.. . . . . . . . . . . . . .  
Por agentes braçaes ou pequenos e accidentaes motores de ama, 

cada operano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Singeleiro ou aluçador de bois ou vaceas, por cada ]unta ......... 
Sornagre (fabrica de), cada mo oii galga . . . . . . . . . .  
T a b a c ~ s  (fabrica de), ainda que pertencente a companhia ou sociedade 

anonvma. 
TeÚdo at8 80 operanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V .  
Teudo mais de 80 ate 200 operanos .................. 
Tendo mais de 200 ate 800 operarios . . . . . . . . . . . . . . .  
Tendo mais de 500 ate 1 000 operarios .................... 
Tcndo mais de 1 000 operanos 

Tecidos d6 alp.odão, linho, lã ou seda (fabrica'dèj . . ' ' ' ' '. ' 
Cada tear mechanico movido a vapor, ãgua ou cavalgadura, sendo 

c~rcular ........ . . . . . . . . . . . . .  ... Seudo commum . . . . . . . . . . . . . . .  1.. 
' Cada tear a mão 
Telhaouti~olo(fabri~adej- '  ' " ' " " '  """ .' ' '" 

Cada operhrio ...................................... 
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Tinturaria (fabnca somente de tingir marte ou fio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tendo ale 6 dornas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Cadadoruaarnais ......-. 
Tintarara, officina ou estabelecim~nto de tingir quaesquer fazendas ou 

ob]ectos que nao selam roupas usadas 
Tendo ate 6 dornits ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cada dornu a mais ... 

Toeador, estabelecimento de tozar paunos . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cada tesoura movida por agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coda tesoura a mão .. ..... 
Vidro ou crystal (fabnca de): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cada forno de fusão.. 

Paco, em 14 de maio de 1872 -Antonio Maria de Fontes Pereira 
de Melo. 

(Publicamos em seguida as notas pertencentes a esla rabella, assim como 
a parte przmPira da tabcl[a ii e respectboas notas, que se acham annexas á 
lei de 30 de julho de 3860). 

1 * As fabricas e estabelecimcntor p e  para uso proprio tenham offieirias de qualquer 
especie alheias a priucipdl industria contrihuirii~ com a iaxa respectiva a essas officinas, 
e o ~ i ; ~ n ~  wando trabalheia canibem para outros estabelec.iinentos ou individuos 

Y = Para o lancainento da collecta por iiiilicadores especiaes uieehanicos devem con- 
tar-se todos elles, quer trabalhem ou não eErectlvamente rodop anno, mas no total da 
rnll~rta SR fara o abatimento de 10 por cento como compeuçaçao dos quenao trabalham " -. . - - . - . - - - 

continuamente 
3 a Nos uidicadores por operaiios deve tomar se o numero medio a'elles pue durante 

um anno se empreguem na respectiva industria 
8 a i\Ta contagem 60s operarios, as mulheres e 09 que live~ern menos de dezeseis ou 

mais de seqseuta anuos so por metade da sua quantidade oerao incluidos nos elementos 
da colleet~. e wrào contadas pela quarta parte da sua quantidade as mulheres menores 
de quatorze annos 

$ a Não se contarão corno operarios a mulher e os f>hos 60-casados, trabalhando 
cair. o chefe da f~milia ali sua propria casa ou afficiua, ou os irmaos e as paes de qual- 
Quer iudividuo que tambem trabdlhem na prnpria casa ou officina Cesse individuo 

R a As mulheres aue. como ooerarias oii ufficiaes de qualquer offieio, estelam SU. 
]citas a taxa  so pagaião'ão'metade d'ella 

70 As mulheres menores de qiistorze annns e os homens menores de aezeseis 6 0  
serão sujeitos a taxa como operarios ou ofliciaes de qualquer officio 
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PARTE PBIPEIRS TABELLA B 

Quadro geral que eomprehende todas as profissõ~s, indnstrins, artes e oficias 
que P0il~m foimar gremio 

1 l'dxas segundo a ordem das terras 

Para os effeitos d'e-ta tabella a população de qualquer cidade ou villa romprehen- 
dera todos os habitantes das freguezias CuJas sedes estqsm dentro da povoaçáo ar-  
glumerada de que se trale, mas !o aos hatitantes d'essa povoa do SerXo appliçadas as 
taxas da ordem de terra a que ella corresponda por aquelle czfeulo 

Os habitanies das ditas treguezids que ficarem fora da povoa~ão aggloinerada serão 
tarados segundo a ordem da t ena  immediatamente inferior 

Mos arredores de Lisbod as  freguezias de S. Barlholomeu doBeato, dos Santos Reis 
do Campo Grande, de S. Sebastião do Lumiar de Kosqa Senhora do Amparo de Bem- 
fica. de Nossa Senhora da Ajuda e'de S ~ n t a   na de Èelem serão, com a parte iural 
das'freguezias extra-rnums da cidade, conçrdcradas t e m 8  de terceira 

Nos arredores do Porlo as frquezias de Campantiã, Lordello, Foz e Pa~anlios serão 
consideradas como terras de quarta ordem 

profissões, indoslrias, artes on offiaios, cojas taxas Si0 sujeitas 
6s seis ordens de terras 

PRIMEIRA CLASSE 

Agencias de coiupanhias estiangeiimas &e dliuauto do emprego ou aluguer de capl- 
seguros de vidas, de fogo ou mmaritimou I taes por meio de ouvas quaesquer lrans- 

Banqneiros, capitaiistas e negociantes, ou accóes de siuiilbante natureza 
mercadores por gro3so em quaesquer Entende-re queengocimte por gros- 
objectos OU aeueros so o q u e  p z  commerero de in~yortação ou 

~u tende-$  que e banqueiro ou eapi- exportapo 
talista o que habitualmente desconta le- Entede-sequeemcreador por groiso 
tras ou outros papeis de credido, conlpra 1 o que compra mec6adoiias para asvender, e vende fundos ?i1 hiirnq. fu emorertimos, de ordInari0 aos rnercad6res por nlido. 
ieeeba e paga pir-i%dlheia o" tila ren- i 

SEGUNDA CLASSE 

Bazar de mercadorids novas (emprerario 
de) 

Cambista (quando, alem de outras trans- 
acções. compra e vende fuudos publico? 
e fâzdesconto~ deletrasououtros yuaei- 
quer) 

Corretor de cambios, Iuudos pubIi~03, na- 
vios riu mercsdonas, sendo do nuuiero 

Especniadorei que, não sendo cldssifica- 
dos negociantes accideutalmeote srma- 
zeoarn em oraids t? vendem eni diffe- 
rentes epochas do anao, púr sua conta 
ou por commissão,~ereaes,aeeite,viubo, 

aguardente ou generos eoloniaes, ainda 
qae o azeite ou vinho (~roeeda de azel- 
tona ou uva comprada &os lavradoresb. 

Emprezario de construcgão d~ edificios 
Estabelecimentos ou lo~as em grande de 

venda a retalho de quaesquer Ob~ect0~ 
ou generos, teudo mais de Ires eai- 
xeiros 

Estofador (com estabe!ecimento), venden- 
do moveis e outros objectos de adorno 
de casa 

Gado vaecum (me~cador de) 
Modas (armmazem ou casd de) 

TERCEIRA CLASSE 

i ~~~t~~~~~ a pertencer a segunda classe nas terras de i ' E 9 a ardem, mas nas 
pe,.,euie,it a 3 classe,-le~ <te I k  de maio de l87*3, arligo 3 O,  3' 

2 T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~  para a segunda cblas;e,-lei eit , arli80 3', 4.' 
3 ~ ~ ~ ~ ~ [ ~ ~ i & o  para a qulnla classe,-lei cif , aFtigO S.", 3 ' 

Adiilmistra&ores de bens rustieor o u w -  Directores, gereiitea e thesoureifo3 de 
bano$ e de quaesquer rendas pefieu- companhias aooUYinas de quaiqu*r eu- 
tentei a part~culares pecie 

Alfaia$e ou algibebe (com armazem de Engenheiro civil 
fazendas ou fato feito! Ferragens novas (mercador de), vendendo 

Bacalhoeiros" objectos de l u 0  
B~~~~ de mobilias uçàdas(eruprezario de) 
cordoeir (fabricante ou mercador de e&- 

buç eoutros aprestes para embai caçòes) 
couros cortidos qualquer qualidade 

Louças de porcelana e outras estran. 
geii as (inercador de) 

Seges, CarruaSens, carrmhos ou outIosve- 
hiculos simdhantes (fabricante oumer- 

(mercador de) cador de) 
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Pructas (exportador de) que não sejam da papel para escrever (mercador de). 
Pastdewo, com estabelecimento. 
Perfumes (mercador de) 
pianos (fabricante de). 
Proposto esupendiado para gerencia de 

n , g ~ c i ~ ~  conimeroiaes ou fabris. 
Rehnadar de assucar, quer venda ou& 

QUARTA CLASSE sua pfoducçSo. 
Gado ovelhum ou cabrum (mercador de). 
Galão de oim ou prata (niercador ou fa- Agenoia commercial (empwzario ou dono 

de eseriptorio de). 
Agentes de bancos, companhias ou quaes- 

ner emprezas. 
~ i & a r  (casa de) sem botequim. 
Bolaoha (mercador por miudo de, ven- 

dendo tambem farinhas, skmeas e 
prodnotos analogos) eorn eskabeleci- 
menm. 

Botequim com sorvetes, bilhar ou outros 
jogos (emprezano ou dom de) 

Bronze, cobre, ferro ou outros metaes náo 
preciosos (mercador de ObjeCl0~ de 
grandes dimensões de) 

Cambista (quando as suas transacções se 
limitam ordinariamente a troca de moe- 
das, e a venda de bilhetes e cautelas 
das loterias). 

Casa de saude para tratamento de doen- 
tes lemurezano de). 

taliças, e fmctas doces em latas herme- 
tioamente fechadas) 2. 

Corretor de cambios, fundos publicos, na- 
vios ou mercadorias, não sendo do nu- 
mprn 

bricaute de). 
Lã (mercador por miudo de tendos de). 
àlarceneiro (fabricante ou mercador de 

moveis novos de niogno, murta, vinha- 
-.-- -. 

este genero 
%elogios (mercador ou fabricante de). 
sai~hicheiro com estabelecimento. 
~oucinho, p;esuuios ou carnes eusacadas 

(mercador por miudo de), com estabe- 

tico e outras madeiras de estimaç&o). 
Massas (mercador de aletria, macarrao e 

nutras similhantes). 
Hedrcos ou cuurgi6es.medicos com exef- 

cicio e passados dois amos depois da 

~ s ~ ~ c ~ l a d o r e s  que, não sendo classifica- - dos negOCiantc3, accidentalmente arma- 
zenam em grande e vendem em diffe- 
rentes epochas do amo, por sua conta 
ou por eomm~srão, quaesquerproductos 
ou generos que não seJam os mencio. 
nados na classe 2 ' da primeira parte. 

Gado cavallar ou muar (mercador de). 
Guarda Imos ou primeiro caixeiro de es- 

, eripturio 3. 

iecimenio. - 
vinho ou outras bebidas espintn0SS eu- 

garrafadas (mercador), considerando-se 
como tal o lavrador on fabricante, que 
em differente edificio ou local do da pN- 
ducção esrabeleeer loja ou amUZem 

sua formatura 
Merceeiro on dono de armazem de vive- 

res. 
Nav~os (constructor de) 
Paiha para alimento de ammaes (merca- 

401' de) para venda i 
I Hospedana, tenlia ou não eonjunctarnente 

casa oe parto 
Leilões (agente de, com estabelecimento 

ou sem eHel 
SEXTA CLASSE 

Admnistradores de emprezas litterarias. 
Agentes ou commissionados volantes para 

compras, por conta alheia, de cereaes, 
Iiquidos, fructos e outros generos com 
destino as fabricas ou armazens de seus 

preciosos (mercador de oblectos de pe- 
quenas dimensões de). 

Caueito de escriptorio ou caixeiro de fÓr% 
Cal. areia,tijolos eob~ectos arialogos(mer- 

cador por miudo de). 
Camarotetro ou bilheteiro de theatros e 

de outros es ectaeulos pablicob 
Candielros de ironze ou de outros metaes 

(fahncatiee de). 
Carpmteno de seges,comestabelecimenM. 
Cera em bruto (mercador de). 
Cerve~a (mercador de). 
Chapeus de sol com tecidos de seda (ia- 

biioaute ou mcrcadur de). 
ChocolaLeiro (fabricante ou mercador). 
CoUegio de educação,-não se entendendo 

sob esta denominaçao as aulas de ins- 
truccão Drirnaria so de alumnos exter- 

Lenha, wrvãóeoutros objectos para com- 
busl~vel (estaucia em grande de) 

FdelaÇO (fabricante ou mercador de) 
Neve em rama (mercador de) 
Pelleiro (faùricanle ou mercador de obras 

de ~elles) 

Cereelro iniereador óu fdhricante de s8las 
ou de oulrar obras de cera) 1 

Commrssario nos mercados publicos de 
vinho,azeite e cereaes(quer voldntes, ou 
com estabelecimento ou nunieio salvo 
se forem classificadoi como neiokan- 
te3 1. 

aonos 
Alfaiate de medida, com estabelecimento 
Aigihebe com estabelecimento 
Arame (fabricante ou mercador de). 

Pianos e harpas (mercador de) 
Relogios novou (fdbncante ou mercador 

de). Cousérveiro (com estabelecimento in- 
cluindo os que preparam comtda,'hor- Sacúos e panos (alugador de) 

Architicto 
Armeiro de armas de fogo ou brancas, 

com estabelwimento 
Aee~te de oliueira ou de qualquer outra 

qualidade (mercador exclusivo por uliu- 
do de), com estabelecimento 

Bahulelro, com estabelecimento 
Banhos publicos de vapor, artificiaeu ou 

simples sem nascente de a g a  (estabe- 
lecimento de). 

Barcas permanentes de passagem nos rios 
(dono ou emprezario de), excepto quan- 
do pertençam as municipalidades. 

Batefolha, com estabelecunento de pre- 
paiar metaes em folhas ou laminas. 

Batefolhas (mercador de folhas ou lami- 
na? de metaes). 

Bolacha (mercador por miudo de), com 

QUINTA CLASSE 

Açougue (emprezario de) 
Adelo, com estabelecimento Casa de pasto (emprezario ou dono de) 

Casca de sobro para corlumes (mercador 
r l~l  Advogado com exercicio e passados dois 

annos depois da sua Imatura.  
Algodão (fanqueirooumereadorpormiudo 

de tecidos de1 
Chgímercador por niiudo de) 
Chapeus (fabricante ou ineroaùor de) 
Chumbo para caça (fabricante de) 
Cobre em chapa (mercador de) 
COnfelteiro, com eitabelecimento 
Despachante 
Doirador de ornatos, com estabeleci- 

mento 

nos jem$rezai.io de) 
Colchoeiro, com estabdecimento- 
Conteuo (fabricante oumercador de 

Alngador de moveis, ~ncluuido objectos 
funeranos 4 e armações de igreJâ 

Candieiros de bronze ou de outros metaes 
com ornatos (mercador de) 

Canteiro ou esculptor em pedra, com es- 
tabelecimento. 

. . 
sangas).' 

Contraste (aiem da taxa que lhe Pertença 
pejo estabeiecimen,nto, tend0.o). 

Correeiro, com estabelecunento (fdr1- 
cante ou mercador). 

~ O U O B  cortidos de qualquer quaùdade 
Capellista, veiidimdo oLlt~ibti>< ilz iiiuilni a 

Carvào(nièn..l~io rlz, vwdendo o11 l>aii.t,s 
oii nos mrriddos! 

-. 
(mercador por miudo de). 

Cuteleiro ~entista. '  fabricando wm estabelecimento. dentes e vendendo - estab~.lecinirutit. 
Botequim sem bilhar uem sorveres (em- erragens novas (mercador de). 

Transferido para a Quinta classe,-lei de 1Jk de maio dt: 1873, artigo 3 O, 2. 
Transferido para a quinta classe -lei cit 

a Tranrferido para a quinta classe:-lei elt 
Transftridos para a sexta classe os alugadores de oblectos funerano8,-lei cit., 

artigo 3 9 4 

prezano de) 
Boticano, com estabelecimento. 
Bronze. cobre, ferro e outros metaesnão 

- objectos da sua arte. 
Editor, o que faz d'isso a sua habitual 

1 Foram addicionados a esta quinta classe, os p088urdoTe~ de -6 de espremer 
cama doce. 

i9 
5 Traisferido para a Quarta dasse,-lei cit., artigo 3.9 1.3 
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proflssâo, ou os que publicam obras em 
periodos 'em, como almanaks, an- 
nuarios, etc. 

Elasticos para suspensonos, espartilhos, 
ligas e outros objectos analogos (fabri- 
cante ail mercador de) 

Enxofre (refinador ou tiiercador de), com 
estabelecimento. 

Escnptor publioo (os que fazem d'isso sua 
habitual pro8ssão). 

Escni@ter em madeira, com estabeleci- 
mento 

Esmaltador, coin estabelecimento. 
EstaIa3adero. 
M t m h o  (mercador de) 
Estocador (emprezano) 
Blplieadorparhcular deniathematicas ou 

de outrassciencias ainda que ~ejalente 
ou professor dos kitabelecimeatos de 
InStrucção pagos pelo estado. 

Ferro em moveis (fabricante ou mercador 
de camas, cadeiras e outros objectos de 
mobilia). 

Fio de oiro ou prata fabncante ou merca- 
dor de). 

Fogõecde sala (constructor ou mercador 
de). 

Galão de ou o ou prata (mercador de). 
Instrninmtos astrouomicos, nauheos ou 

de physies (fabricante ou mercador de) 
Instrumentos d e  arurgia (fabricante ou 

mercador de). 
Ingtcnmentos musicos de vento (fabri- 

cante ou mercador de). 
Linho (mercador por miudo de tecidos 

de). 
Licores (mercador ou fabricantepor miudo 

de). 

Lithographia (emprezario de). 
Livros scientificos ou litierai'ios, nacio- 

naes ou estrangeiros (mercador de). 
Louça de po de pedra (mercador de). 
Marfim (fabricante ou mercador de obja- 

etns de\ 
~ & & e d é  obras (pedreiro ou earpmteiro). 
Ocnlista (fabricante ou mercador de 

oc11los~. 
~ leados~mercador  de). 
Ourives de oiro ou orata lfahricante ou 

mercador) 1. A 

Padeiro. 
Papel pintado (mercador de) 
Peifumes (fabricante ou mercador de). 
Photographia ou daguerreotypia (e~tabe- 

lecimento de) 
Pintor (mestre) 
Preparador de vinhos para embarque. 
Quinquilharias (mercador de) 
Retrozeiro, com ebtdbelecimento 
Seda em rama, fio ou tecidos (mercador 

i por miudo de). 
Solicitador ou procuradorde causas, seus 

ajudantes. 
Tanoaria (mercador ou fabricante de ob- 

jectos de). 
Typographia (emprezano de). 
Velame para euibarcdsões (o que tem es- 

tabelecimento de). 
Vidraceiro, com estabelecimento 
Vidro oucrystal (meieador ~ o r  miudo de 

objectos de) 
Vinho, awardente ou vinage (mercador 

por miudo ou taverneiro considerando- 
se como tal o lavrador o; fabricante que 
o vende fora da sua adega, eni loja ou 
armazem, dando ou não comida)2 

SETIMA CLASSE 

&o em espeib (estabelecimento para Bctor ou actriz de companhia estabelecida 
Pôr) 1 por mais de tres mezes no mesmo local. 

I 1 Transferidos para a quinta classe os ourlves de oiro ou prata quando náo forem 
somente fabricantes,-lei de 14 de maio de 4872, artigo 3 0 ,  1.5 e para a setima classe 
os dorrves de o r o  OU prata, que forem somente fabricantes ou mestres de obra,-lei 
c a ,  artigo 3 O, 8' 

2 Transfendo para a setima classe nas terras de 4 a ,  5.. e 6 ordem,-lei eit, artigo 
%.S. a. 
- - 7  -- 

Foram addiciooados a esta sexta classe 
os que compram bordados para exportar, 
os compradores de ~endm, 
os wentle~ores de tabaco por grosso. (Vej. a lei de 14 março de 1874, artigo 3.0, 

4.9. 

Afendor de uesos e medidas. 
Afinador de pianos, harpas, cravos e ou- 

tros instmmentos. 
Aaencias indetermnadas ou individuas 

"q!e dizem viver da sua agencia, quando 
nao possam ser classificados de outro 
modo 

Aaentes de enterros 
a a r d e i r o ,  com estabelecimento 
Alveitar 
+molêdor, com estabelecimento. 
Apontador de obras. 
Apparelhador de navios 
Aramerro, com estabelecimento de oble- 

ctos de arame. 
Arcos de barris ou de pipas (fabricante 

ou mercador de) 
Balancas (constructor de pesos e de). 
 arb beiro (com estabelecimento ou sem 

elle, senho sangrador). 
Barcos e outras embarcações maiores e 

menores aue udvegam nos rios (dono 
ou rende60 de) 

Betumes (fabricante ou mercador por 
miudo de). 

Bordador. com estabeleeimento 
Botões de osao ou de unha (simples fa 

bricante de). 
Bronze(fabriean1e de obiectos deDeuuenas . . 

dimensões de). - 
Bufarinheiro com cavalgadura 
Brnnidor de oblectos de metal, com esta 

beleeimento 
Cabelleireiro ou barbeiro, com loja ou 

sala. 
Cabresteiro, com estabelecimento 
Caça ou aves domesticas (o que tem loja 

ou logar para venda de). 
Calafate (em~rezario). 
Canto (mèstre de). 
Capellista, com loja de capella, sem ob- 

jectos de modas 
Carpinteiro de carros ou outros instru- 

mentos aericolas, com estabelecimento. 
Carvão (mercador por mudo de). 
Castradoies de gado. 
Cereaes (mercador por miuùo de) 
Chapeus de sol com tecidos n a  de seda 

(labricante ou mercador de) 
Cinzas (mercador de) 
Cohre (fabricante de objectos de pequenas 

dimenscies de) taes como cagarolas e 
outros similhdntes l. 

Colla (fabricante de) 
Cordas para instrumentos (fabncante ou 

mercador de). 

Cordoei~o, fabricante ou mercador s6- 
mente de eurdas, cordel ou fio 

coronbeiro, com estabelecimento. 
coriiça (mercador por miuqo de): 
Dança (mestre de). 
Dapgariuo ou dançanna de oopipanhia 

estaheleeida Dor mais de tres mezes PP 
$&no local' 

Dentista (o que só tira dentes, sem ven- 
der obiectos da sua arte). 

~ e s e u h o ~ ~ m ~ s t r c  de) 
Duector bc typogrkphia 
Doirador, bruiueador, aiu :alvanisador, 

com estabelecimento. 
Embutidor com estabeIeciment0. 
Encadepadof , com estabelecimento. 
Ensaiador de oiro ou prat& 
Entalhador, com estabelecimenta. 
Eqoitaqão (mestre de) ou ensinador d e  

cavailoç 
Ervanario (mercador des;ingu@sugas, com 

estab~,lecimento). 
Escovai (fabricante ou mereador de). 
Esgrima (mestre de). 
Esmenihadoi , com estabelecimento. 
Esparteiro, com eslabelecimento 
Estalagem para gua~dar anunae9. 
Estampas (mercador de) 
Esteiras hastfabricante oumercadorde). 
Estojos ou carteiras de bolso (tabncanie 

ou mercador de) 
Fatos Dara mascaras, theatros, etc. (alu- 

~ e T i á i o r ,  éom estabelecimento 
Ferraaens usadas (mercador de), comes- 

tabdecimento. 
Ferro (fabricante de objectos de pequenas 

dimensões de) 
Flores artiíiciaes (fabricante ou mercador 

de). 
Flores ou arvure ndluraes(mercador de). 
Foaueteiro (IaLrirautc ou uirrc~dor de 

hgos de artificioi. 
Farneil o (emprezario de fomos para eozer 

pZo sem vender) 
Fressnra (loja ou logar onde se vende): 
Fructas e hortaliças (mercador pgr m i ~ d 0  

de) 
Fondas uara auebi aduras (fabricante on 

mercador de,. 
~u&lerro, com estabelecimento de ob~e- 

ctos de folbd branca 
Galunete de le~tura (emprezario de). 
Gaiochas (fabricante ou mercador de). - . - . 
Graxa (fdcicante ou mercador de). ' 
Grude (fabncante ou mercador de). 

1 Transferido para a sexta classe,-lei d e  14: de maio de 1879, artigo 3.*, i.' . . 
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Harpa (mestre de). 
Inouicador de creados ou creadas de ser- 

vir (com estabelenmento ou sem elle) 
Jardineiro (emprezano). 
Jogps pnblicos de malha, bola ou os Iici- 

tos de cartas, ainda que haja nm só 
Lã em bruto, cardada, lavada ou fiada 

(piercador por miudo de). 
Lapiderio, com estabelecimento 
Latoeiro (meredor on fabricante de ob- 

jectos de latao), com estabelecimento. 
Leques (fabricante ou mercador de). 
Linho em rama, assedado ou fiado (mer- 

cador por miudo de). 
Livros (alugador de) 
Livros em branco, pautados ou riscados 

para eseripturação (fabricante ou mer- 
cador de) 

louçd de bar1 o ordinario (mercador de) 
Luveiro (fabricante ou mercador) 
Mahteiga como industna separada da 

agricultura (fabncante de). 
Marceneiro (lahricaute ou mercador de 

moveis de madeiras ordinmasi 
Mordomo ou adminsstrxdor doiéstico. 
Masica, com escepc;ão de piano ou haioa 

(mestre de) - .  - 
Musico 
Odres (labricante ou mercador de) 
Osso (fabricante ou mercador de objectos 

de) 
Palha (fabricante ou mercador de tranças, 

cordões, chapeus e outros objectos de) 
Palhinha ou rotim, o que os põe nas ca- 

derras, com estabelecun&uto 
Papelao (mercador de). 
Papel pintado (fabricante de). 
Passaros (O que tem estahelec~ento para 

venda &e) 
Peixe fresco ou salgado, não seudo baca- 

tbau (o que tem loja ou logar para venda 
ao', 1 

~eiiAs paracu~hr(mercadorpor miudo de) 
Peneuas (fabricahte ou mercador com 

estabelecimento de) 
Penteeiro (fabricante ou mercador de 

pentes). 
Piano (mestre de). 

Rcheleiro (fabricante ou mercador de 
obras de estanho). 

Prntor de ornatos 
Pintor ou artista (que vende prodncções 

do sua arte). 
Plumas (emprezario de estabelecimento 

de preparar) 
Poleeiro (com eslabelecimento de moitões 

e outros objectos sirn~lh~ntris). 
Polidor (emurezariol. 
Pos pasa'gomma (fabricante ou mercador 

de) 
Pregoeiro aos leilões. 
Professor de instsucqão secundaria, ou de 

artes e sciencias, não pago pelo estado, 
ou, ainda que o seja, quando d.4 àções 
particulares. 

Queijos (mercador por miudo de), com 
estdbelecimento 

Rodes para caça ou pesca (fabricante ou 
mercador de) 

Reiogios usados dealeibeira ou de oarede 
(mercador de, ou que os concerta). 

Rolhas de cortiça (mercador de) 
Roupa (empreza ou estabelecimento de 

lavagem de, por processos mechani- 
cosi 

~$(mercador por miudo de), com esta- 
belecimento. 

Sapateeo (fabricante c,om oficiaes ou 
mercador por miudo de calçado). 

Sebo em rama ou em pão (mercador de) 
Serigneiro, com estabelecimento. 
Snrrador de pelles, com estabelecimento 
Tananes para lavrar (o dono ou emoreza- 

riò qué os da de aluguer diariailente 
ou a outros prazos)2 

Torneiro. com estabelet.mento. 
Trapeiro; com estabelecimento 
Tripas (mercado1 por miudo de). 
Vassouras (fabricante ou -mercador de) 

com estabelecimento 
Vedor ou deseobiidor de aguas 
Verniz (fabricante ou mercador de). 
Veterinario 
Vimes (estabelecimento em que se fazem 

eabazes cestas canastras e outras obras 1 simlh&tes dej3. 

Transferido para a sexta classe,-lei de 14 de maio de 1872, artigo 3 O, 1: 
2 Deve seguir-se o seguinte 
Tendeeros {vendedore<de viveres por miudo) Vej a lei de 22 de agosto de 1881, 

artigo 6 O, a a lei de 16 de maio de 1872, artigo 3 4 1." 
Foram addicionados a esta setima PI~PCP . . . . - - -. -- . 

os agrzrnensores, avaliadores e louvados (quando fazem d'isso a sua habitual 
or08ssãoi. - - ~ -  

os&e fazem bombas para tirar agua 
os MMPIraras ambulantes com cava~~adnra; 

OITAVA CLASSE 

Adélo ou vendùhão volante, wlgarmenta Instrumentos de cordas, não sendo pianos 
chamada ferro-velho. ou harpas (fabricante ou mercador 

Alviçareiro 
Amolador ambulante. 

de). 
Leite (vendedor de). 

Banheiro que tenha barracas ambulantes Legumes (mercador por mindo de) 
para banhos no mar ou nos rios hthographo. 

Batatas (mercador por mindo de) Longa de barro ordinana (fabncante de), 
Bnfannheíro sem cavalgaduras, homens sendo so elle opermo e trabalhandp por 

ou mulheres. sua conta. 
Caueiro de balcão. incluindo os deuomi- Magarefe (matador ou esfolador de ga- 

nados marçanos b e  tenham quinze an- 
nos completos de idade, o) qualquer 
empregado merrantd que na0 seja pro- 
posto, guarda-livros, caixeiro de escri- 
ptorio ou defora. 

Calceteiro (somente mestre ou empreza- 
1'10) 

Caldeireira ambulante. 
Caraicemo ou cortador (o que wrta ou 

pesa carne nos açougues). 
Cerzidor, com estabelecunento. 
Cobradornosaçougues 
Costureira ou engommadeira em casa 

propria com operarias. 
Desenhador Rara fabricas 
Dobador. 
Escrevente de eartono de tabelliães ou 

escrivães, incluiudo os denominados re- 
QAn tas 

dó). 
Obreias (lahneante ou mercador de) 
Officiaes de quaesquer officios ou artes 

designados n'esta tahella. 
Parteira 
Pavios ou palitos phosphoricos (fabrican- 

te e) - 
Pincels (fabricante ou mercador de). 
Pintor 
Poceiro (emnrerano habitual de construc- 

ção e limpeza de poços). 
Preparadar de objectos de historia Batu- 

ral 
Revisor de provas typographicas 
Tamancos (o que os faz ou vende por 

miudo) 
Tecelão. trabalhando aor conta alheia ou 

por propria conta e m  teares a RI& tXm 
sua casa uu silirina, náo tendo maic dc 

~ d a ~ i d o r  ambulante. dois. 
Fiel de feitos. Tosquiador de animaes. 
Pormeuo (o que faz fôrmas para calçado Traductor para jornaes. 

e outros destinos) Typographo (compositor ou impressor) 
Gesso (mercador de oblectos de), com Vendedor de livros yelhos, em local fixa 

estabelecimento. - ou porlas de escadd i. 

Notas 

l i  São isentos da taxa como officiaes de quaesqner officios ou artes designados 
n'esla tabella a mulher e filhos não casados que trabalhem por conta do chefe de fo- 
milia na propria casa ou officiua d'este, e os irmãos que trabalhem conjunctamente 
tambem na propria casa on officiua, ficando n'um e u'outro caso so sujeito ao imposto O 
chefe da familia ou do estabelecimento 

e Não se consideram mercado~es sujeitos a taxa os lavradores que vendam seus 
generos por grosso ou miudo no local da producção ou mercados e feiras 

Tambern se não consideram mercadores os que não tèm estabelecimento fino. 

Paço, em 30 de julho de 1860. -Antonio José d'Avda. 

os eardetros ou fabricau@s de cardas a mão, 
os compradores de ado por conta alheia; 
os ve9tdedore.s de tafaco por mudo,  
osvendedores deradas por commis3ão (Ve~.lei de i4  de maio de 1872,art.3.',,4.* 

1 Foram addicionados a esta oitava ~lasse  
os mercadores de gualco . 
os calde&rewos sem cavalgadura. (Yej a lei de 14 de maio de 1872, artigo 3.*, b ') 
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Lei de 14 de maio de 1872 

( A c h a  t r a ~ p t a  n'esta Collecção, pag. 446). 
(No Dzarzo do Governo de 18 de maio, n: 111) 

Repl~mento de 28 de agosto de 1872 

Usando da auctorisaflo concedida ao governo pelo artigo 28 O da carta 
de lei de 1 4  de maio do corrente anno: hei por bem approvar o regula- 
mente da contribuição industrial, que baixa assignado pelo conselheiro 
d'estado, presidente do conselho de ministros, ministro e secretario d'es- 
lado dos negocios da fazenda e interino dos da guerra. 

Os ministros e secretarios d'estado das di~ersas  repartiçaes assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 28 de agosto de 1872.- 
REI. - Antonio Maria de Pontes Peretra de Mello - Antonio Rodrigueã 
Sampaio - Augusto Cesar Bargona de Freitas - J a y  Constantzno de 
Freitas Monrs- João de Andrade Corvo -Antonio Cardoso Azelino. 

mel l.RIENT0 DA CI~\;'IRII:UI~~O ISDUSTRIAL 

CAPITULO I 

Disposições fundamentaes 

Artigo 1 . O  Todas as pessoas, nacionaes ou estrangeiras, que exercerem, 
no continente do reino e nas ilhas adjacentes, qualquer industria, profis- 
são, arte ou officio, serão sujeitas á contribuição industrial. 

$ unico. Exceptuam-se da disposição d'este artrgo : 
1." Os membros do corpo dtplomatico estrangeiro, em effectivo servifo.; 
2 . O  Os agentes consulares de paizes estrangeiros, sómente com respeito 

aos proventos do seu emprego ; 
3 . O  Os empregados do estado, com respeito aos vencimentos que rece- 

bem do estado; e bem assim os ministros do culto, com respeito a todos 
9s seus vencimentos relatitos ao mesmo culto ; 

4.' 0 s  credores da divida publica fundada, com respeito aos juros d'ella ; 

5.' Os pescadores ou empresas de pesca, e os concessionarios d e  minas, 
com relagão aos seus respectiíos lucros, em quanto estiverem sujeitos a 
impostos especiaes ; 

6." Os cultivadores ou exploradores de quaesquer predios rusticos ou 
urbanos, com relação aos seus respectivos lucros sujeitos á contribuição 
predial ; 
7.' As caixas economicas e os monte-pios legalmente estabelecidos; 
8.O Os jornaleiros ou trabalhadores, que náo exercerem algumas das 

profissões designadas nas tabellas A e B ; 
9.' Os que estiierem isenlos por leis especiaes. 
Art. 2." Picam abolidos todos os privilegias de isenção de impostos con- 

cedidos a estabelecimentos bancarios, sociedades anonymas, companhias 
estabeleridas no continente do reino e ilhas adjacentes, ou que venham a 
estabelecer-se em ~ i r tude  de leis ate agora promulgadas, desendo pio- 
ceder-se a accordo entre o governo e os interessados, quando a isençao 
tenha sido resultado de contracto oneroso, e ficando o accordo depen- 
dente da sancção legislatira, se não couber nas attribuiç6es do poder 
executiro. 

$ unico. O accordo, de que tracta este artigo, emquanto náo estiier 
approrado pelo poder legislativo, nao dispensa o banco ou companhia, com 
que tiuer sido feito, de pagar ou assegurar o pagamento da contribuição 
que lhe couber, nos termos da lei de 9 de maio do corrento anno, salva 
restituição no caso de pagamento, se houver direito a ella. 

Art. 3 . V a  conformidade do artigo antecedente, os juros e dikidendos 
dos estabelecimentos n'elle mencionados, e que se vencerem de i de julho 
do corrente anno em diante, ficam suleitos á contribuição unica de i0  por 
cento. 

$ unico. São comprehendidos, nas disposiç6es d'este artigo, os juros e 
dividendos de bancos, companhias ou sociedades anonymes estrangeiras de 
qualquer especie e natureza, com relaçdo ás operações e transaceões, feitas 
por estes estabelecimentos em territorio portuguez. 

Art. 4.' Continuam isentas d'esta contribuição as obrigações da com- 
panhia de credito predial portuguez : e bem assim a parte dos lucros ou 
juros dos estabelecimentos de que tracta o artigo 2.', proveniente: 

i." De titulos de divida fundada; 
2 . O  Do rendimento de predios inscriptos na matriz da contribuipão pre- 

dial ; 
3." Das acções de quaesquer bancos ou companhias, sujeitos a este ou 

ideutico imposto ; 
4." Das obrigações da companhia de credito predial portuguez; 
6." Dos contractos de supprimentos para pagamento das classes ina- 

ctivas, auctorisados pela carta de lei de 22 de março de 1872;  
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6." Dos jnto's certos e determinados, que os estatutes concederem aos 
hçcionistas sobre o valor dos capxtaes, por elles suhscriptus e effectivhmente 
pagos, quando seja necesqario immobilisar grandes capitaes em construc- 
W s ,  e em quanto estas durarem. 

$ unico. Aos estabelecimentos bancarios, companhias e sociedades 
anonymas, que não gozem dos privilegios abolidos pelo artigo 2.", con- 
tinuafio a ser appticaieis as leis geraes ou especiaes em vigor sobre 
impostos. 

Art. 9.O As disposições legaes, relativas & contribuiçáo industrial, 
serão applicadas a todos os subditos estrangeiros, salvas sómente as mo- 
dificafles estabelecidas em tractados interoacionaes, em quanto estes 
subsistirem. 

Art. 6." A contnbuiçào industrial compõe-se: 
1 . O  De taxas fixas, não sujeitas a repartitão, mas impostas a certas 

industnas, profissões, artes ou officios, proporcionalmente aos seus lucros 
certos ou presumidos, na conformidade das diversas disposições d'este re- 
gnlamento e respectiva tabella A;  

2.0 De taras variaveis ou sujeitas a repartição, impostas a outras in- 
dnstrias, profissões, artes ou officios ; umas conforme a grandeza das po- 
voações em que forem exercrdas e segundo os diversos lucros, que, nas 
mesmas povoa~ões, poderem ter os differentes individuos que as  exerce- 
rem ; ontrbs, não sujelas, no todo ou em parte, á ordem das terras, mas 
tambem conforme os diversos lucros de  cada contribuinte, as quaes taxas 
serão reguladas egualmente pelas diversas disposições que se cont&m n'este 
i.egalamento e pela tabella B respectiva. 

AH. 7.' Pata os effeitos da contribuição iodustr~al, as poio~çòes do 
continente do reino e ilhas adjacentes serão distribuidas em seis ordens, 
tomando-se por base o numero de habitantes e considerando-se: 

Terra d e  I.' ordem a que com~rehender. .. 100:OOO almas e mais 
u 2.". ....................... 90.000 a i00:oOO 
» 3.". ....................... &:O00 a 50:OOO 
u 8.'. ....................... 2:000 a 4:000 

...................... 5.'. 5 0 0  a 2:000 
n 6.'. ....................... 5 0 0  e menos 

O governo, ouiida a direcção geral das contribuições directas e a pro- 
curadoria geral da coroa, em conferencia, poderá transferir, para a ordem 
inferior que julgar mais conreniente, qualquer povoação, seja ou nào cabeca 
de comarca, quando se  mosire que, da apphcação rigorosa da r e g a  esta- 
belecida n'este artigo. resulta uma classificaçâo menos equitativa com re- 
lação aos recursos indwtriaes da mesma povoaçao, 

Todas as povoaçties, que não forem cidades ou villas, pertentem e 
6.' ordem, seja qual for o numero dos seus habitantes. 

Art. 8 . O  As indurttias, profissbes, artes ou offieios, a que se  refere o 
n." 2." do artigo 6 . O ,  e em cuja importancia intluir a ordem das povoações 
onde forem eaercidas, serâo distribuidas em oito classes e taxadas segundo 
a primeira e segunda paite da tabella B. 

$ I .0 Os contribuintes serão collectados sempre em relação á ordem da 
terra, em que habitualmente exercerem a sua industria, profissão, arte ou 
officio, ainda que nào seja a do seu domicilio. 

$ 2 " As industrias, profiss6es,, artes ou officios, a que se refere o n.' 9.' 
do artigo 6 . O ,  e em cnja importancia não influir a ordem das powafles 
onde forem erercldas, serão taxadas segiindo a terceira parte da ta- 
beila B. 

Art. 9 . O  O governo póde, precedendo as formalidades prescriptas 60 
artigo 1.", reduzir pro1isoriamente. até que as cortes as taxas 
impostas a qualquei industria, profiss'ao, arte ou officio, nas tabellas A e 
3, quando excedam por cento sobre a media dos lucros dos &te- 
ressados, não contando os addicionaes, se os mesmos ~ntwessaflos Ih'o r e  
queierem e justi6carem devidamente os seus requerimentos, ou os empre- 
gados fiscaes Ih'o representarem As camaras municipaes poderão repre- 
sentar ao governo sobre as reclamações de  quaesquer classes industriaes, 
comproiando devidamente as suas representasões, segundo odispokto n'este 
artigo. 

Art 10.' Qualquer iridustria, profissáo, arte ou offimo, omisso nas ta- 
bellas B e B, e que eiidentemente sela similhante a algum doa qne e'eQlas 
estào mencionados, será, segundo este, rolleciado. 

A respeito, porhm, das indiistrias, profissões, artes ou officios, que náo 
possam desde logo assimilhar-se obviameiite, ou dos que os progressos 
sociaes forem creando, o governo, precedeudo as necessarias informaçOes, 
os ~ncloirá eín tabellas addicionaes, que fará p8r em esecucdo. 

$ unico. Em cada sessão legtslativa, o goreroo apresentará tis curtes h 
tabella geral de todas as profissbes, industrias, artes ou officios, elassifi- 
cados por assimilhaçáo o i ~  com taxas novas. 

CAPITULO 11 I z 

Da junta dos repartidores 

Art. li. A junta dos repartidores da contribuição industnal h conip~sta 
80 administrador do eoncèko ou bairro, presidente ; do delega40 ou gub- 
delegado do procurador regio respectivo ; do escriião de fazenda, seci-e- 
@rio; e de dois individuos drr classe industrial, nomeados pela camara ~ I J -  
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nicipal at6 5 de dezembro de  cada anuo. Os tres primeiros são membros 
natos da junta. 

$ 1.O Na mesma occasião, nomear8 a camara mais dois substitutos para 
serviram nos impedimentos legaes dos dois vogaes effeclivos da junta. 

$ 2." A camara dar& logo conhecimento d'estas nomeaçòes ao adminis- 
trador do concelho ou bairro e aos nomeados. 

$ 3." Os delegados do piocurador iegio, destinados a servir nas juntas 
dos'repartidores da coutribuição predta! nos ba~rros  de Lisboa e Porto e 
nos concellios exterioras, farão igualmente parte das juntas dos reparti- 
dores da contribuição indiistnal nos mesmos bairros e concelhos. 

Art. 12." Para a resolueão das reclamações sobre a formação das ma- 
trizes, a junta dos repartidores da contribuição industrial será composta 
dos individuos designados no artigo antecedenle e do proprietdrio, no- 
meado pelo goíernador civil para fdzer parte da junta dos repartidores da 
contribui~ão predial em serçiço das reclamações sobre a formação das 
respectivas matrizes. 

Art. 13." O serviço dos vogacs da jnnta dos repartidores da eontri- 
buição industrial aunual e obrigatorio. 

Art. 14." Não podem ser nomeados vogaes das juntas dos reparti- 
dores : 

i." Os que, pela lei administrativa, são excluidos de  votar nas eleições 
municipaes ; 

2." Os que não sabem ler nem escrever; 
3.' Os que não estão sujeitos, no respectiio concelho ou bairro, ti 

contribuição industrial, exceptuado o proprietario de  que trata o ar- 
tigo 12." 

Art. 15." O pae e o filho, os irmaos e os affins no mesmo grau, ou o 
tio e o sobrinho não podem ser simultaneamente uogaes da  junta dos re- 
partidores. 

Art. 16.' A incompatibilidade por parentesco não B applicavel aos 
membros natos da junta dos repartidores. 

Art. 17." Os individuos, que tiverem mais de sessenta annos d e  
idade, serão dispensados, quando o requeiram, do cargo d e  vogal da 
jnnta. 

$ 1 . O  A petição para a escusa so poderá ser dirigida & camara munici- 
pal, e dentro d e  tres dias depois d'aquelle em que a nomeapeo tiker sido 
communicada. 

$, 2 . O  A petição para a escusa será decidida dentro de  cinco dias depois 
d'aquelie em que for apresentada. 

$ 3." Se a petição lor dehrida, proceder-se-ha logo á nomeação para 
o logar vago. 

Art. 18." O administrador do concelho ou bairro, tendo recebido da 

camara municipai a commnnicação das nomeaçòes dos dois vogaes, eon- 
vocal-os-ha, bem como o delegado ou subdelegado do prociirador regio e 
o escrivão d e  fazenda, e installarh a junta dos repartidores até ao dia 40 
de delembro, deferiudo rios vogaes nomeados o juramento de bem cumprir 
as obrigaçòes do seu cargo. 

Art. 19." junta terá as sessòes diarias que forem indispensaveis at8 
ao encerramento da matriz; ser& auxiliada no seu trabalho pelos rege- 
,dores de parochia e informadores louçados. que devem cuncorrer Bs sessòes 
\qiiaudo a junta o julgar necessa 10, e poderá conuldar, para assistirem ás P mesmas sessões, os parochos e os contribuintes mais idoneos para a escla- 
recerem. 

5 unico. Nenhum vogal podera votar sobre ob~ecto que lhe diga res- 
peito ou a seus parentes e affins atb ao quarto grau. 

Art. 20.' Compete á p n t a  dos repartidores, formada  os termos do 
artigo li.": 

I .O Propor ao delegado do thesouro, dentro do praso de  dez dias depois 
do da sua installaçao, o numero de  informadores louvados que julgar ne- 
cesqarios para a coadjuvar ; 

2." Lançar as taxas fixas correspondentes ás industrias comprehend~das 
na tabella A;  

3.U Fazer a repartição das taxas varia~eis, quando esta não tiver sido 
feita pelo gremio nem pela camara municipal; 

4 . O  Tomar conhecimento das reclamaçaes de  que tracta o artigo 196.'; 
5 . O  Encerrar definitivamente as matrizes, ainda quando, a respeito 

d'ellas, não tenha havido rectificação alguma. 
Art. 2 1 . V o r m a d a  nos termos do artigo 12." compete á junta sómente 

tomar conhecimento das reclamdções dos coiitribuintes sobre a formação 
das matrizes da contribuição industrial. 

unico. Na decisão das reclamações sobre a formação das matrizes, O 

escrivão de fazenda não tem voto deliberativo. 

CAPITULO I11 

Dos informadores louvados 

Art. 22.' H a v e ~ á  em cada concelho informadores louvados especiaes 
para o serviço da contribuição industrial, escolhidos annualmente pela 
respectiva junta. 

Art. 23.' O delegado do thesouro, sobre proposta da junta dos repar- 
tidores, fixará o numero dos informadores louvados que a devem coadjuvar. 
Esta 6 x a c ~ o  terá logar no praso de  cinco dias depois da data da proposta 
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Art. 24." 0 s  informadores louvados serao nomeados pelas juntas dos 
repartidores dentro do praso de cinco dias, depois d'aquelle em que o 
delegado do tliessuro tiver fixado o numero que julgar necessario. 

Art. 25.O O serviço de informador louvado 15 annual e obrigatorio. 
Art. 26." A nomeaçao de inforinsdor lou~ado dele recair em individuo 

que, sendo de reconhecida probidade, reuna as condiçbes de estar sujeito 
á contribuição industrial e de estar no gozo dos seus direitos civis e polr- 
tieos. 

Art. 27.' Os informadores lou\ados assignarào as declarações que pres- 
tarem, sem o que não serão validas. 

Art. 28." A junta dos repartidores, logo que tenha procedido á no- 
meação dos informadores louvados, enviará ao delegado do thesouro uma 
relaçgo dos nomes e profissões dos nomeados. 

Art. 29.O Logo qiie forem nomeados os informadores loura do^, o pre- 
sidente da junta os convocará e Ihes deferiia Jurdmento de servir bem e 
fielmente. 

Art. 30." Poderi requerer a sua escusa á jurita dos repartidores o in- 
formador, qiie se nào julgar nas circurnstancias especificadas no artigo 26.", 
ou que se considerar inhabiiilado para este ser\iço por ter mais de ses- 
senta annos ou por qualquer outro moti~o attendi>el. 

$ unlco. A junta, quando conceda a escusa, nomeará logo outro infor- 
mador louvado da mesma ou analoga profissao do escusado. 

Art. 31.' Nenhum informador lourado poderá informar sobre ob~eclo 
relativo a seus parentes ou affins ate ao quarto grau. 

CAPITULO IV 

Dos elementos para a formação da matriz 

Art. 32.0 Sáo elementos para a formaçáo da matriz: 
1 . O  A matriz do anno anterior; 
2." A relacão feita pelo regedor de parochia nos termos prescriptos no 

artigo seguinte ; 
3 . q ~  declarações que os proprietarios, usufructuarios ou possuidorr.~, 

por qualquer titulo, dos predios urbanos ficam obrigados a entregar ao 
esciivào de falenda em Lisboa e Porto nos primeiros quinze dias dos mezes 
de janeiro e julho de cada anno. 

Estas declarações deverão cunter os nomes das freguezias e das ruas 
em que os ~redios são situados, o numero de lojas e andares de que os 
pmdis se compõem, os numeros de policia, os nomes e empregos ou 
nwupa~ôes dos inquilinos e as rendas que estes pagam pelo semestre a 
que respeitar a declaraçào conforme o modelo n.O 1. 

4." As decfarações apresentadas peios contribuintes segundo o disposto 
n'este, regulamento ; 

8." 0 s  esclarecimentos obtdos por virtude do disposto nos artigos 35.O 
e 36 " d'este regulamento; 

ti.@ Todos os mais esclarecimentos que o escrivâo de fazenda pod8r obter 
e julgar necessario solicrtar de qualquer pessoa, corporação, repariição ou 
auctoridade. 

Art. 33." O regedor de parochia formará uma relaçào nominal das 
pessoas naeionaes e estrangeira$ que residirem na sua freguezia, ou que 
n'ella tiverem algum estabelecimeno ou exercerem alguma industria, pro- 
fissão, arte ou oEcio. 

$ 1 . W e s t a  relação, feita conforme o modelo n." 2, se designará: 
1 . q ~  moradas e os locaes onde se exercer qualquer industria, pro- , 

fissão, arte ou officio, especificando se sào iqds, armazens ou andaras; 
2.O Os nomes das pessoas; 
3." As industrias, profissões, artes ou officios; 
4." As rendas das respectivas casas de habitaçâo; 
5." Os creados, cavalgaduras e tehiculos, que cada um dos cantri- 

buintes tiver, especificando-se, quanto aos vehiculos, se s8o d e  duas ou 
quatro rodas, se têem cavalgaduras ou parelha correspondente e brazão 
de armas. 

$ 2." Na mesma relarâo se eomprehender20 aquelles individuos que, 
não exercendo indiistria, profissão, arte ou officio algum, estão, comtudo, 
sujeitos á contiibui~ão de renda de casás ou á sumptuaria. 

$ 3." Os escri~ães de fazenda fornecerão aos regedores, com a neces- 
saria antecedencia, os impressos do modelo n . 9 ,  a que se refere o $ I." 
d'este artigo. 

Art. 34." Quando uma casa de habitação ou um local apropriado para 
enercicio de qualquer industria, profissáo, arte ou officio estiver devoluto. 
será esta circumstancia mencionada na columna dos nomes da reldçso de 
que tracta o artigo antecedente. 

$ 1P A sesma relação será feita segurndo as ruas e numeraçio nas 
povoações. fóra d'estas, seguindo os sitios, e deverá ficar concluida em 
todas as freguezias at8 20 de janeiro. 

$ 2 . O  Cm duplicado da relaçao ser8 remettido ao escrivão de far&da 
do concelho ou bairro ate 31 do referido mez de janeiro. 

Ait. 35." O escrivão de fazenda será auxiliado pelos iaformadores lou- 
vados e pelo regedoi de parochia, quando o jukgar necessano ; e poderá, 
outrosim, convidar, para o esclarecer, o respectiio parocho on qualquer 
individuo que, no concelho ou baimo, possua coiheeimento mais particular 
dos respechvos e o n ~ ~ ~ h i n t e s ~  

~ r t ,  36.O NOS concelhos de Lisboa e Porto, e n'aquellas terras onde 
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dedwar qual foi a somma total do dividendo feito aos accionistas no anno 
proximo e anlerior áqueiie a que se referir o serviço d'esta contri- 
buiçào. 

1 3 1 ." Os directores ou gerentes dos estabelecimentos, a que se refere 
o artigo 2." $, unico do artigo 3.', apresentarào, com as deda~acões de 
que trata a primeira parte d'este aitigo, uma conta eorrente da receita 
e despeza dos respectivos estabelecimentos no anno tambem proximo e 
anterior hquelle a que se referir o serviço d'esta contribuiçào, na qual 
conta corrente se devera discriminar, na receita, cada uma das rerbas pro- 
venientes de titulos de divida fundada, obrigações da companhia de cre- 
dito predial portugucz, predios inscriptos nas matrizes prediaes, acções de 
pusesquer bancos ou companhias sujeita9 a este ou identico imposto, e 
contractos d e  supprimentos, auctorrsados pela carta de lei de 92 de março 
ds corrente anno, para pagamento das classes inactivas; na despeza, cada 
mqa das verbas wm que, para ella, tiverem concorrido proporcionalmente 
as importancias recebidas de cada uma das proveniencias indicadas, e a 

,dos juro6 cestos e determinados que os estatutos concederem aos accio- 
nistas sobre o balar dos capitaes, por elles subscriptos e effectivamente 
pagos, quando Peja necessarro immobilisar grandes capitaes em coustruc- 
ções, e em quanto estas durarem. . 

a $ % O  As declaraçòes das companbras, bancos ou sociedades anonymas 
estrangeiras deverão limitar-se As operaçòes e transacções feitas em terri- 
tono portuguez. 

$ 3.' Todos os directores ou gerentes dos estabeIecrmentos mencio- 
nados são obrigados a apresentar ao escri\ão de fazenda, quando Ihes for 
exigido, a escripturaião do respectivo estabelecmento. 

$ 4." Se, ao tempo da entrega das declaraçóes de que se trata, nào 
for .conhecida a importancia total do dividendo ou dos juros ou dividendos, 
Ioga que o seja, será declarada a0 escrivão de fazenda nos termosdesignados. 

Art. 46." Os directores ou emprezarios dos theatros ou de quaesqiier 
outros divertirneafospublicos apresentarão, ao escrivào de fazenda do bairro 
ou concelbo onde os mesmos theatros estiverem situados, relações dos 
mmes  e moradas dos empregados dos respectivos atabelecimentos e dos 
artistas escrpbradus ou assomados, com designação do vencimento que, 
sob.qualqutx denominação, percebem, quer estes estabelecimentos estejam 
& e r h  todo a anno, quer sómente parte d'elle. 

Art. 47 O Os chefes de repartições publicas, corporaçòes ou companhias, 
munie~palidades, misericordias, asylos de beneficencia e estabelecimentos 
de commercio ou industria são obrigados a remetter, ao escrivão de fazenda 
do coneellio ou bairro, relações de todos os seus empregados, de qualquer 
h e e  ou jerarchia que selam, nas quaes ielações se mencionarão os nomes 

mesmos emptegados, freguezias, ruas e numeros das casas que habi- 

tarem, empregos que exercerem, ordenados, salarios ou emolumentos que 
perceberem, e repartifles, auctoridades ou pessoas por qmm-fwem pagos. 

Art. 48." Eguaes relações remetterào, ao escrijão de fazenda, os oapa- 
tazes ou chefes das companhias dos trabalhos bracaes das alfandegas, ou 
de quaesqoer outras da mesma natureza, devendo estas conter .taiabem a 
designario da importancia que, no anno anterior, tiver pertencido a cada 
urna das pessoas empregadas nas mesmas comp~iihias, pela diwsão dos 
ganlios mensaes ou semanaes. 

Art 4-9.0 Os thecoureiros das repartiçaeç publicw, que @em cofres es- 
peciaes de emolumentos, oti as pessoas encarregadas dos mesmos cofres. 
en~idráo, no principio de cada anno, ao escnlào de fazenda respectivo, uma 
conta, autbenticada pelo chek competente, da importanaa hqiida dos 
emolumentos distribuidos no anno antecedente, para sobre ella recahir a 
cootribuiçào ~udustrial n'uma sn \erba, que será satisfeita pelo thesoureiro 
respectno, como primeira e obrigatoria despeza do cofre. 

$ unico. Os empregados do estado, que individualmente recebam emo- 
iumentos por seus empregos ou afficios, entregarXo, ao respectivo escnv?ío 
de fazenda atC ao dia 1'7 de laneiro de cada anno, declarações da Impor- 
tanua dos emolumentos, por elles recebidos no anno anterior. 

Art. 5 0 . O  Os emprezarios de fabricas e os seus agentes ou feitores 
apreseiitarão, ao escri\go de fazenda do respectivo concelho wi bairro, 
eguaes declaraçaes dai pessoas que trabalham nas mesmas fabricas, indi- 
cando a classe, iesidencia e ~encin~ento de cada uma d'essas pessoas, a 
qualidade dos productos das fabiicas e o numero dos indicadores respecti- 
vameote designados na competente tabella 

Art. 5 I2 Todas as relacòes e declarasòes deverão ser feitas em dupli- 
cado, datadss e assignad<ls por quem for obrigado a apresental-as. Estando 
conformes os diiplicados, o escrivão de fazenda passará recibo em um d'elles 
e o restituirá ao apresentante. 

Art. 52.' Os escrivdes de fazendd dos concelhos ou bairros, onde exis- 
tirem alguns tnbimaes, repartições publicas, estabelecimentos pios, baacos, 
comparihias, e estabelecitnenlos commerciaes ou industriaes, solicitarão, 
dos respectivos presidentes, chefes ou gerentes, os esclarecimentos precisos, 
e as que, tio todo ou em parte, náo tenham sido prestados no praso esta- 
belecido no artigo 51 ." 

CAPITULO V 

Da formação das matrizes 

Ar€. 53.0 Far-se-ha, em cada concelho, um arrolamento de todas as 
pessoas que, termos da legislação respectiva, estiverem sujeitas h cow 



tribuifio industrial. Este arrolamento denominar-se-ha amatriz da contri- 
buição industríaln, a qual servirá para, segiindo ella, se  distribuir a dita 

-contrhuição. 
$ unico, A matriz será feita pelo escrivâo de fazenda do concelho res- 

pectivo, toaiando por base a matriz do anno anterior, em re la~ão á qual 
fará, w off"o. todas as alterações que a mudanqa de circumstancias dos 
,individu0s alli collectados ou as provisões legaes respectivas tornarem 
necessarias. 

Art. 54." Nos concelhos de Lisboa e Porto, as matrizes da contribuição 
industrial serao feitas por bairros e secções de bairro, n'aquelles em que 
ainda existirem e emquanto existirem. u 

Art. 55." Reunidas todas as declarações e relações apresentadas pelos 
regedores de parochia e pelos contribuintes, o escrivão de fazenda proce- 
derá logo $ o~ganisação da matriz, tomando por base a ultima matriz feita, 
as referidas declarações e relaçòes e quaesquer outros esclarecimentos que 
possa obter. 

Estas matrizes serão feitas por ordem alphabetica dos nomes dos con- 
tribuintes. 

$j unico. Se as repartições e estabelecrmentos, a que se refere o artigo 
m.", não remetterem em tempo os esclarecimentos necessarios, os es- 
crivães de falenda continuardo o servito das matrizes, inscreíendo, para 
todos os effeitos, os empregados d'aquellas repartições e estabelecimentos 
segundo as informações que poderem obter, ficaudo aos mesmos empre- 
gados salvo o direito de reclatnaçào e recurso. 

Art. 56.' A contribuição industrial é devida desde o principio do tri- 
mestre em que o exercicio de qualquer industria, profissão, arte ou omcio 
começar, e deixa de o ser no fim do trimestre em que cessar esse exer- 
ClClO. 

Art. 07." A pessoa, que exercer, no coiicelho, a mesma ou as mesmas 
industrias, profissaes, artes ou officios em differentes locaes, entrará, para 
a contribuição, com tantas taxas, quantos forem os seus diversos estabe- 
lecimentos. 

$ unico. A pessoa, que exercer, no concelho. mais de uma industria, 
profissão, arte ou officio no mesmo estabelecimento ou sem elle, contribuirá 
sómente com a taxa mais elevada de entre as correspondentes a essas in- 
dustrias ou profissões. 

Art. 58." A pessoa, que, dentro da mesma loja ou estabelecimento, 
vender artigos pertencentes a duas ou mais indusirias, profissaes, artes ou 
officios dos comprehendidos nas tabellas A e B, pagara s6 pela taxa mais 
elevada de entre as eorrespoudeates ás mesmas industrias, profissões, artes 
ou officios. 

$ unico. Exceptuam-se d'esta regra os vendedores de  tabacos, cuja taxa 
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ser& accumulada com a de qualquer outra industria, profissão, arte ou 0% 

cio exercido na mesma loja ou estabelecimento. 
Art. 59.' Quando industrias distinctas forem exercidas em estabelwr- 

mentos naturalmente separados uns dos outros, e tão s6mente commiintLp 
cados entre si por serventias internas e particulares, o empresario ou dono 
do estabelecimento contribuirá com tantas taxas de profissão, qnantas res- 
peitarem ás profissões ou industrias exercidas em separado. 

Art. 60.' A contribuição iudiistrial deve ser sempre lançada aos donos 
dos estabelecimentos, e não a quem os dirigir em nome d'elles. 

Art. 61.' Os directores ou empregados de companhias, os quaes &o 
tiverem ordenado certo, mas s6mente uma percentagem dos lucros Iiquidos 
das mesmas companhias, estão sujeitos á contribuição industrial, embora 
as companhias paguem a mesma contribuição correspondente áquelles 
lucros. 

Art. 62.' Os fabricantes ou negomantes, que tiverem depositos de  fa- 
zendas em locaes certos, fóra das suas fabricas ou estabelecimentos: com- 
mereiaes, para tenderem a retalho ou por atacado, ainda que vendam só 
em d ~ a s  de feiras ou mercadoi, pagarão a taxa correspondente, álem da 
eollecta que pagarem pela fabrica ou estabelecimento commercial. 

Art. 63." As casas de trabalho, officinas, lojas ou armazens de retem, 
sep?rados do estabelecimento principal onde habitualmente se tende ou 
fabrica, serão considerados, para os effeitos da contribuição industrial, com 
a quarta parte da taxa respectiva a esse estabelecimento por cada uma 
das ditas casas de trabalho, officinas, lojas ou armazeus de  retem. 

unico. São detidas as collectas correspondentes aos armazeni, casas 
de trabalho, officinas ou lojas, de que trata este artigo, ainda quando si- 
tuados em terra differente d'aquella em que o contribuinte residir e .em 
que fõr collectado pelo exercicio da mesma industria, para a qual destinar 
os armazens, casas de t r~balho,  oficinas ou lojas 

Art. 6 k 0  O fallido, que, por concordata de crkdores, ficar habilitado 
para continuar a exercer actos coinmerciaes, se effectivamente os exercer;. 
fica su~eito 5 contribuiçoo industrial. 

Art. 65.' Os empregados publicos, remunerados pelo estado, pelas ca- 
maras municipaes ou por corporações e estabele~imeiitos subsidiados pelo 
estado, quando exerçam alguma outra industría, pagarão a taxa correspon- 
dente a essa industria, alem da taxa industrial que pagarem, OU da déduc- 
çao que soffrerem nos vencimentos. 

Art. 66.O Os empregados de estabelecimentos subsidiados pelo estado 
ficam sujeitos á contribuição iridustrial, logo que deixarem de subsistir as 
deducções, estabelecidas pelo decreto de 2 6  de  janeiro de 1869. 
5 unico. O disposto neste artigo 6 applicavei aos empregados publicos 

de corporações administrativas ou de estabelecimentos não subsidiados 



REGULAMENTO DE $8 DE AGOSTO DE 187% 314 

pelo estado, e que, pela carta de lei de 31 de agosto de 1869, ficaram 
sujeitos bs deducçóes estabelecidas no reierido decreto. 
- Art. 6 7 . O  0 contribuinte, que não exercer a sua prolissão em estabele- 

cimento proprio, será considerado no local em que residir para o effeitu 
d'esta wntnbuiçSo. 

A taxa do emprego, profissão, industria, arte ou officio sera regulada 
segundo a ordem da terra em que f6r exercido esse emprego, profissão, 
industria, arte ou officio. 

Art. 68." O contribuinte, que, no mesmo concelho ou bairro, exercer, 
nos mesmos oa em differenter locaes, dibersas profissòes por que esteja 
sujeito a differentes taxas, será inscripto em um s6 artigo da malriz, de- 
signando-se na columna o." 10 os diuefsos empregos, profissões, industriaq 
artes ou &cios que exercer, e levando-se ás columnas n."' 17 ou 18 da 
matriz as importancias das taxas fixas ou variaveis que lhe competirem por 
d a  uma profissáo. A somma total d'estas importancias será lanyada na 
d u m n a  n.0 19. 

Art. 69." Na matriz, organisada segundo o modelo n?3,  declarar-se-ha: 
1 ." O nome e morada da pessoa sujeita á contribui~âo industnal; 
2." O seu emprego, industria, profissão, arte ou officio; 
3.0 A classe em que estiver incluido esse emprego, industria, profissão, 

arte ou officio ; 
4." ordem da terra em que fôr exercido o emprego, industria, pro- 

fissão, arte ou officio; 
5.d O facto ou factos em que rec5e a contribui~ão; 
6.' A importancia da contribuição industrial que lhe competir, addicio- 

nada do imposto de 40 por cento para \iacão e do dllo das respecti~as 
lteenws, mencionadas na clashe da tabella n." 3, aniiexa ao regula- 
mento de 2 de dezembro de 1869, quando fbr derido 

Art. 70.' Cada um dos artigos da mdtriz será fechddo por um traço 
at8 d columna n." 16, ficando quatro linhas em claro para as annotarões 
que forem necessarias. 

Art. 71 " As matrizes devem ficar concIuidas, nos termos dos n."' I." a 
5.O inclusive do artigo 69.", ale ao dia 30 de junho, tendo apenas pre- 
enchidas as columnas desde n.' 1 . O  at4 u.O 13.O 

$j I." Nas cidades de Lisboa e Porto este praso ser6 at8 31 de marco. 
$ 2." As columnas o." 14 a 16 so serão preenchidas depcis da decisão das 

reclamayões e recursos. 

CAPITULO VI 

Das reclamações sobre a formaçgo das matrizes 

Art. 72." Concluida a matriz, nos termos do artigo antecedente, o es- 

crivào de fazenda extrahirk d'ella notas, conforme o moddo 8.O 4, para 
serem entregues aos collectados em cada Freguezia. 

5 1.' Se o contribuinte estiver su~eito á contribuição industrial ero, mais. 
de uma freguezia, será c~m~rehendido, com a totalidade dos factos, que 
teem de servir de base 6 collecta, na nota que respeitar t freguezia da 
sua residencia. 

$, 2." Se residir f6ra do concelho, será comprehendido na notamspe- 
ctiva & freguezia em que mais habitualmente exercer qualquer das,indus- 
trias por que fdr collectado. 

$j 3." As notas de que trata este artigo, acompanhadas tle uma reta- 
ção conforme o modelo o." 5, serão remettidas, pelo escrtvãã de fazenda, 
aos respectivos regedores de parochia, os quaes as entregarão, nas casas 
da regedoria, a todos vs interessados que Ib'as solicctarem, devolsendo 
a relação ao respectbuo escrivào de fazenda, com as notas que não tiverem 
sido entregues, findo que seja o praso para as reclamações. . 

5 4.O O disposto neste artigo não 6 applicavel aos coneeihos de Lisboa 
e Porto. 

Art. 73." No verso das notas, a que se refere o artigo anteceknte, o 
escrivão designará : 

1.' Os dias em que os contribuintes podem reclamar contra a formação 
da matriz; 

2." 0 s  dias em que as reclamações podem ser recebidas na cabeça do 
concelho ou na freguezia; 

3 . O  Os dias em que a Junta dos repartidores ha de resolier as recla- 
maçiies ; 

4: Os dias eni que os contribuintes podem interpor recurso das deci- 
s6es da junta dos repariidores para o conselho de districto. 

Art. 75.: Extrahidas as notas, de que tratam os artigos antewdenbes, 
e feita a remessa d'ellas, o escrivão de fazenda entregará as matrizes ás 
juntas dos repartidores, formadas na conformidade do disposto no artigo l 2 . O  

$ unico. As juntas patentearão em seguida as matrizes aos contribuintes 
por espaw de dez dias. > 

Art. 75.' As juntas, de que trata o artigo antecedente, convocarão ps: 
contribuiutes~ por editaes e com a necessaria antecipagã~: ,, ' 

1.O Para solicitarem do regedor respectivo a entrega das natas, creadas 
pelo artigo 72 ; 

2." Para examinarem as matrizes, querendo, no local que for indrcado* 
na cabeça do concelho; 

3 o Para apresentarem, dentro do praso estabelecido no $ unico do ar- 
tigo antecedente, as reciamaçbes que a lei Ihes faculta. , 

íJ unico. Estes editaes serão affixados nos lagares do costume, e pqblti. 
cados pela imprensa nas terras em que hourer folhas periodicas. 



312 CONTRIBUI@O INDUSTRLAL REGULAIIIENTO DE $8 DE AGOSTO DE 1872 

Art. 76.O 0 exame da matriz, na cahefa do concelho, deve ter logar 
na casa da administra~ào do concelho ou bairro ; mas, quando esta casa 
1180 tenha o espaço necessario, nem as commodidades indispensaieis, o admi- 
n i s t r a & ~ ~  do concelho ou bairro escolherá outra para aquelle fim. 

Art. 7 7 . O  As reclamações de que trata o n.O 3 . q o  artigo 75.O podem 
ter por objecto : 

i: Erro na designação das pessoas e moradas, ou do emprego, ~rofis- 
a o ,  industria, arte ou oficio; 

2.0 Injusta designação da classe; 
3 . O  indevida inclusão ou exclusào de pessoas; 
4.O ~nexactidão na designação do facto ou factos sobre que tenha de 

recafr a contribuição. 
3 unico. Todas estas reclamações podem ser feitas pelos proprios col- 
lectados, ou por terceiras pessoas, dentro do praso fixado no unico do 
artigo 7 4  O 

Art. 78.' As reclamacães de que se trata serão feitas por escr~pto e 
entregues ao presidente da junta dos repartidores, ou ao regedor da pa- 
rochia, para este as remetter A mesma junla. 

$j unico. Os reclamantes deverão mencionar os fundamentos das suas 
reclamas6es, sendo-lhes entregues os documentos com que as instruirem, 
logo que deixem de ser necessarios. 

Art. 79.' As reclamações, que forem apresentadas no praso estabele- 
cido, serão decididas pela junta dos repartidores, dentro de dez dias, con- 
tados do immediato Aquelle em que expirar o praso para serem recebidas. 
As decisbes da junta, insertas nas proprias reclamações, serão com estas 
patenteadas nos locaes em que as mesmas reclamações tiverem sido apre- 
sentadas. 

Art. 80." Para a decisão das reclamaç6es, a junta poder8 convocar, se 
assim o julgar necessario, os respectivos informadores lou\ados, regedores 
de parochia e quuesquer pessoas idoneas pdra a esclarecerem, e exigir 
todas as informações que lhe parecerem convenientes. 

Art. 81."~ decisões da junta dos repartidores serão escriptas e sem- 
pte motivadas. 

$j unico. O requerimento da reclamação, que fôr indeferida, ser8 entre- 
gue, pela junta ou pelo respectivo regedor de parochia, conforme tiver 
sido apresentado aquella ou a este, ao reclamante com os documentos que 
lhe tiver junctado. 

Art. 82." As decisões da junta dos repartidores sérão entracladas no 
caderno das alterações, de que trata o artigo 203.O 

Art. 83." A reclamação de um terceiro não serh decidida sem que 
previamente se mande OUVE acluelle a quem disser respeito, pdra al legr  
o que se lhe offerecer a bem dos seus interesses. 

CAPITULO VI1 

Dos recursos sobre a formação das matrizes 

Art. 85." Das decisões das juntas dos repartidores sobre as reclama- 
ções de que trata o capitulo antecedente compete recurso para O con- 
selho de districto. 

uiiico. 0 s  escriydes de Fazenda dos concelhos ou bairros são OS com- 
petentes para interpor os recursos das decisões da junta, por parte da 
fazenda. 

Art. 85." Os recursos das decisòes das juntas dos repartidores para o 
conselho de districto serão interpostos dentro de cinco dias, depors d'a- 
quelle em que terminar o praso para a decisão das reclamações. 

$ 1.' As petiçaes de recurso serão apresentadas ao presidente da junta 
dos repartidores, o qual d'ellas passar6 recibo, em que espeei6q$' os do- 
cumentos que as acompanha~am, e, depois de informadas pela juda, serão 
por esta immediatamente remettidas com o seu parecer ao governador 
civil, para serem presentes ao conselho de districio, e resolvidas. 

5 2.' As peti~ões de recurso serão datadas e assignadas, e serão sempre 
acompanhadas das reclamaç6es indeferidas, podendo os recorrentes lunctar 
quaesquer novos documentos que julgarem convenientes a hem de sua ~ustiça. 

Art. 86."Ao conselho de districto serão ministrados todos os esclareci- 
mentos, de que carecer, para a justa resolução dos recursos para elle kn- 
terpostos. 

Art. 87." conselho de districto tomará conhecimento de todos os re- 
cursos para elle interpostos das decisões das juntas dos repartidores, e OS 

resolverá dentro do praso de dez dias, contados do immedrato áquelle em 
qve os tiver recebido. Para este fim o conselho de districto terá tantas 
sessões, quantas forem necessarias para que os mesmos recursos sejam re- 
soltidos no referido praso. 

$ 1.' Se o conselho de districto não resolver os Iecursos nos prasos 
marcados, proseguirá o serviço com as decisões das Juntas dos repartido- 
res. Qualquer resoiução por elle tomada fóra dos mesmos piasos seri con- 
siderada no auno seguinte; salvo o caso ein que os recursos tenham sido 
interpostos por parte da fazenda, dado o qual, não havendo decisso do 
conselho de districto dentro do praso referido, caducarào OS recursos or- 
dinarios, e, sobre o objecto d'estes, deterá o delegado do thesouro recor- 
rer extraordinariamente- 

$ 2.0 Os recursos de terceiro não serão resolvidos sem que prkviamente 
se mandem oulir aquelles a quem disserem respeito, para allegarem o que 
se Ihes offerecer a bem dos seus interesses. 
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$ 3." As petições dos recursos, depois de decididas pelo conselho de  
districto, serao enviadas ao administrador do concelho ou bairro at6 cinco 
dias depois de findo o praso para a sua decisão. 

$ 4." Os sccordãos do conselbo de  districto serao motirados. 
$j 5." As petições dos recursos, julgados improcedentes neste tribunal, 

assim como os documentos que os tiverem acompanhado, serdo entregues 
aos recorrentes pelo administrador do concelho ou bairro. 

Art. 88." O delegado do thesouro, como represe~tante  da fazcnda, as- 
sislir8 ás sessões do tribunal do conselho de  districto em que se  tratar 
dos recursos, a que se iefere o artigo antecedente, e dar$ as informayôes 
necessarias. 

$ unico. Para este fim o governador civil dará conbecimento, ao dele- 
gado do thesouro, dos dias e hora em que o tribunal se ha de reunir para 
resolter os referidos recursos. 

Art. 89.' As decisões do conselho d e  districto serão, como as das juntas 
dos repartidores, extractadas no caderno das alterações de  que trata o 
artigo 203.' 

Art. 90.' Das decisões do eonselho de districto compete recurso para 
o siipremo tribunal administrativo. 

$ I." Este recurso não tem effeito suspensivo, e será interposto nos 
prasos e nos termos estabelecidos no respectivo regulamento. 

$ 2." Para a interposiçáo d'este reciirso, por parte da fazenda, é com- 
petente o delegado do tbesouro. 

Art. 91.' Qnaodo, no supremo tribunal administrativo, se  der aos con- 
tribiiintes provimento nos recursos, as respectivas certidões serão remet- 
tidas officiosamente ao presidente da junta dos repartidores, a qual, á vrsta 
das mesmas certidòes, passará aos recorrentes titulos de auilritlaçao. 

Art. 92.' Se o escrivão de fazenda não tiver cumprido em tempo as  
decisões dos recursos, a juriia, qeconhecendo a falta, ea: ojicío, ou por 
queixa do interessado, ordenará logo as necessarias rectificações. 

CAPITULO VI11 

Das alterações nas matrizes por virtude das reclamações e recursos 

Art. 93." As alterações na designação das pessoas e moradas seráo no- 
tadas nos respectivos artigos das matrizes, nas columnas n."" a 5, ris- 
cando-se o que indevidamente alli se tiver mencionado. e escrevendo-se 
o verdadeiro nome do contribuinte ou a sua verdadeira morada. 

Art. 94.' A alteração na designação do emprego, profissão, industria, 
arte ou officio será notada na columna n." 10 do respectivo drllgo, riscan- 
do-se o que estiíer escripto e lançando-se o ~erdadeiro emprego, pro6s- 

sãu; indusfria, arte ou officio. Se  esta alteração tiver d e  influir em alguma. 
das coliimnas immediatas, proceder-se-ba da mesma fórma quanto a assas 
columnas 

Art. 95." Quando, por virtude de alteração no nome do contribuinte, 
ficar alterada a ordem alphabetica da matriz, no artigo, que segundo a 
mesma ordem lhe corresponderia, far-se-ha refereneia áquelle em que =ti- 
ver inscripto. 

Art. 96." Quando tenha de fazer-se, na matriz, a annullaçto de  um ar- 
trgo, ser8 esta notada nas columnas n." I è l I a 13 da mesma ma t r i~ ,  
fdzerido-se, nesta, referencia ao numero de ordem do artigo em que se tra- 
tar da respectiva alteração, no caderno creado pelo artlgo 203.' Esta re- 
ferencia suppre na matriz a declaraçiÍo do motivo da alteração. 

CAPITULO IX 

Do lançamento e repartição 

D~posiçoes communs a este capital0 

Art. 97.' Concluida a matriz nos termos do artigo 71 O, proceder-se-ha 
ao lan~amento e repartirao da contribuii.ão industrial. 

Art. 9 8  " O lanyamenlo e a repartiç8o da contribuição industrial far-se- 
hão por concellios. e competirào á respectiva junta dos repartidores OU 

aos proprios contribuintes. 
$ unico. Os dirersos bairros, em qiie se dividem os concelhos de  Lisboa 

e Porto, serão, para os effeitos da contribuição industiial; consfderados 
como outros tantos concelhos. 

Art 99." As companhias ou quaesqiier oiitras sociedades commercraes d e  
qudlquer especie, e CUJO liindo social fòr representado por meio de acções, 
a que se distribuirem ditidendos, serão collectadas em uma percentagem 
determinada, na tabella respectrva, sobre o total do dividendo distributdo 
no anno proximo aotecedente ao do lanpameuto de  que se  tratar, sendo 
a collecta em uma s6 verba, e cobrada por uma 96 vez dos directores, 
caixas ou gerentes d'aquelles estabelecimentos. 

Art too." As sociedades com firma serão collectadas por meio de uma 
s6 taxa. 

Art. 101 o Os estabelecimentos fabrís pagarão um terço da respectiva 
t a r a  no primeiro e 5egundo anno do seu começo, dois terços no terceiro 
e quarto, e a taxa por inteiro do quarto anno por diante. 

Art. 108.O O s8llo das Ircenças, mencionadas na 5.: classe da tabella 
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ris0 3, annexa ao regulamento de 2 de dezembro de 1869, que forem re- 
lativas ao exercicio de qualquer industria, será cobrado junciamente com 
a contribuição industrial. 

$ unico. Se a industria, a que as licenças forem relativas, formar gre- 
mio, ser6 a importancia do s&llo repartida nos mesmos termos, em que 6 
feila a repartição das taxas da contribuição industrial. 

Art. 103." O s&llo das licenças, cobrado com a contribiiição iiidustrial, 
ser6 lançado em re la~ão  ao anno, ficando aos contrlhuintes o direito de 
Ihes ser annullada, na importancia que Ihes tiver sido lançada ou repartida, 
e com respeito a esta mesma importancia e não b da taxa do s8llo nata-  
bella, a pai te correspondente aos trimestres, em que não tiverem exercido 
os actos que o produziram. 

Do lançamento das taxas fixas 

Art. 104." Aos contribuintes das industrias incluidas na tabella A, os 
quaes, nos termos do n " 1 .O do artigo 6.O, est i~erem sujeitos a taxas fixas, 
lançarb logo a Junta dos repartidores as taxas qrie, á iista da tabetla, Ibes 
competirem, assim como a importancia correspondente ao sèllo das Iicen- 
çss respectivas, e mencionadas na h." classe da tabella n." 3 annexa ao 
regulamento de 2 de dezembro de 1869, sendo devido. 

Do gremio de profissão, reciamaçóes e recursos respectivos 

Art. i 0 E i . O  As industrias, profissões, artes ou officios, que têm de ser 
taxados segundo a primeira e segunda parte da tahella B, formarào, em 
cada ordem de terra, tantos gremios, por industrias pertencentes & mesma 
classe, quantas forem essas industrias, profissães, artes ou officios. 

f, 1.' Em relaçào, porem, ás industrias, profissões, artes ou officios, 
que, pela segunda parte da mesma tabella, estiíerem sujeitos a uma egual 
taxa em terras de differente ordem, os iiidividuou, que exercerem nessas 
terras uma mesma industria, profissão, arte ou officio, formarão um 96 
gremio. 

f, 2 O Os individuos, que exercerem industrias, profissdes, artes OU offi- 
cios, em culas taxas não influir a ordem das terras, segundo O disposto na 
terceira parte da mesma tahella, formardo gremlo por concelhos e por 
cada uma d'essas industrias, profiss6es, artes ou officios. 

Art 106.O Aos contribuintes das ~ndustrlas iricluidas na tabella H, os 
$FLaes esmo sujeitos a uma taxa vanavel conforme os seus respectivos 

lucros, far-se-ha a repartiçd.0 pelo modo estabelecido nÒs artigos se- 
guintes. 

Art. 107." O escrrvão de fazenda extrahirá, em separado, listas nomi- 
naes, conforme a primeira parte do modelo n." 6, de todas as pessoas da 
mesma industria, profissão, arte ou officro ~om~rehendidas na mesma classe 
e sujeitas ás taxas variaveis marcadas na tabella B, declarando a ordem 
da terra, em que essa industria, profissão, arte ou officio 6 exercido. 

Nas cidades de Lisboa e Porto, estas listas serão formadas segundo a 
primeira parte do modelo n.' 7, para os bairros em que ainda enistrrem 
secçães, e emquanlo ellas existirem. 

Art. 108.0 Nas cidades de Lisboa e Porto, das Iistas dos diversos 
bairros formarão os escriváes de fazenda, de commum accordo, uma Iista 
geral do concelho, pela qual se constituiráo os gremios e se fará a re- 
partição. 

Art. 109." Á proporção que se forem extrahindo as listas, de que tra- 
tam os artigos antecedentes, o escrivão de fazenda fará, acto continuo, 
avisar, por editaes, todas ds pessoas que constarem de uma mesma lista, 
no caso de serem pelo menos sete, para se constituirem em gremio Nos 
mesmos editaes designara o escrivão de fazenda dia e hora para a reunião 
nos paços da camara miinicipal, onde deverá estar presente. 
$ unico. Em Lisboa e Porto, e em todas as terras, em que estão ja 

algumas profissões constituidas em associações, os avisos, para que cada 
uma se forme ern gremio oii gremios, serão dirigidos aos respectivos p r e  
sidentes. 

Art. 110.' Fixado o dia para a reunião dos gremios, os esciivães de 
fazenda farão os avisos, de que Irata o artigo dntecedente, a todos os 
interessados residentes no seu bairro 

Art. 111." O escrivão de fazenda, no mesmo dia em que o gremio se 
constituir, lhe entregara a Iista dos individuos peitencentes a esse gremio, 
com a designação da importancia total do respectivo contingente a re- 
pa~tir .  D'esta entrega o escrivão de fazenda cobrará recibo assignado pelo 
presidente do gremio. 
$j uuico. A Iista de que se trata levará escriptos todos os dizeres re- 

spectivos e constantes do alto do modelo, e preencliidas as columnas n."' I 
a 6, 11, 12 e 14. Para as secções de bairro, emquanto existirem, as 
correspondentes. 

Art. 112.0 O contingente de cada gremio compõe-se : 
I O Do numero de taras correspondente ao numero de agremiados; 
2." De tantas kerbas de sêllo, se f6r devido, das correspondentes Iicen- 

ças, mencionadas na 4." classe da tabella n." 3 annexa ao regulamento 
de 2 de dezembro de 1869, quantas forem as taxas; 

3 . q a  importancia do excesso, sobre a taxa de profissso, por eadq 
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para fazerem a reparticão do respectivo contingente, os quaes indiíiduos 
se  denominarão «classificadores )I 

h sempre classificador nato o presidente do gremio. 
Art. 123.O Não podem ser eleitos para os cargos do gremio os indivi- 

duas que não souberem ler nem escrever. 
$ 1 . 9 e t ã o  dispeiisados de qualquer cargo do gremio, quando O re- 

queiram ao mesmo gremio em acto continuo á eleição: 
1 ." Os indivaduos que tnerem mais de sesseni a annos de idade ; 
2.O Os que não residirem no concelho; 
3 . O  Os que tiverem sido eleitos para quaesquei cargos n'outros gremios. 
$ 2." Nâo havendo pesuoas capazes de exercer os cargos do gremio 

podem escolher-se individuos estranhos ao mesmo ; mas ii'este caso o ser- 
.viço não é obrigatorio. 

Art. i24 .0  O pae e o filho, os irmãos, os affins no mesmo g á u ,  ou o 
,tio e o sobrinho não podem ser simultaneameiite classificadores do gremio. 

Art. 1 2 5  O O gremio poderá fazer a repartição do seu contingente, ou 
directamente ou por via de arbitros de sua eleiçào. 

Art. 1 2 6 "  Logo que o gremio eleja os seus procuradores e classifica- 
dores, dara d'elles conhecimento & junta dos repartidores e & carnara mu- 
picipal respectiva. 

Art. 127." Quando o gremio riso elqa os seus procuradores e classifi- 
cadores no praso marcado no $ unico do artigo 119.O, serão nomeados 
pelo presidente da junta dos repartidores. 

Art. 128." Dois ou mais gremios industriaes podem constituir-se n'um 
s6, em cada concelho ou ordem de terra, pela analogia que entre si haja 
ou pelas vantagens que d'isso resultem para os interessados. 

$ unico. Os gremios assim reunidos considerar-se-hão para todos os 
effeitos como se fossem um s6. 

Art. 129.O Quando houier apenas um ou dois contribuintes de uma iu- 
dustria que possa formar gremio, s e r i ~  reunidos ao gremio d e  uma in- 
dustria analoga. 

Art. 130." Cada gremio se subdividirá em g a u s  segundo o numero dos 
individuos, de que se compozer a respectiva Iista, e das differenças impor- 
tantes que houver nos lucros de cada um. 

Art. 131." Os classificadores do greníio, em vista da Iista prestada pelo 
escrivão de fazenda e da importancia total do contingente, na mesma de- 
signado pelo referido escrivão ou pelo gremio de classe, quando este tenha 
ferto a repartição, repartirào a dieta importdncia pelos membros do respe- 
ctivo gremio, com as restricções e nos termos estabelecidos. 

$ 1.' Ao conhngente designado ou pelo escritào de fazenda ou pelo 
gremio de classe, se este tiver feito a repartição, e com o qual contin- 
gente o gremio de profissão preencher8 a columna n.O 10 da respectiia 

Iista, addicionarh o mesmo gremio a differença entre as importaneias con- 
stantes das columnas n,"" 11 e 12, se a das annullaçães fbr superior, ou 
a deduzir8 do mesmo contingente, se a das terbas supplementares for a 
supenor. Com o resultado, n'uma ou n'oulra bgpothese, preencher8 a co- 
lumna n.O 13. 

$ 2.' Com os resultados d'esta repartição preencherão logo os classi- 
ficadores as columnas n."' i5  e 1 6  da respectiia lista. 

Art. 132." A repartição, de que trata o artigo antecedente, será feita 
no praso de quinze d ~ a s ,  contados do imrnediato áquelle em que a repar- 
tição ficar definiiivamente feita no gremro de classe, nos termos dos arti- 
gos 156.O e 14.7.O 

Art. 133." Quando os individuos de uma mesma Iista forem em numero 
supenor a dois e inferior a sete, o escrivão de fazenda os conuocarl, para 
que, na sua presença resolvam por maioria o que se Ihes offerecer a 
respeito da repartição. 

No caso, porkm, de não comparecerem 8 convocação do escrivão de 
fazenda, ou de não chegarem a accordo, a camara municipal ou a junta 
dos repartidores, na falta d'esta, fará em seguida a iepartiMo nos prasos 
e com os recursos estabelecidos para os gremios. 

Nas cidades de Lisboa e Porto estarão patentes a este acto todos os 
escrivães de fazenda das mesmas cidades. 

$ unico. O accordo sobre a repartição, de que trata este artigo, náo 
dá direito ao beneficio de 3 por cento conferido ao gremio que faz a repar- 
titão do seu eontingente. 

Art. 1 3 4  O O disposto no artigo 131." e $$, sobre o modo por que 
deíem ser preencfiidas a Iista e suas respectivas columnas pelo escnrgo 
de fazenda, gremio de profissão, camara oii junta, as duas ultimas, como 
repartidoras na falta dos grernios e em recurso das rrpartiçòes feitas por 
estes, appticavel ás listas dos contribuinies que não formarem gremio 
por serem em riumero inferior a sete. 

Art. 135.O Quando o gremio nao fizer a repartição no praso marcado 
no artigo 132.", O respectivo presidente assim o participar& logo ao escri- 
vão de fazenda, devolvendo-lhe a competrnte Iista. 

Art. 136." O beneficio de 3 por cento a favor de cada gremio ser8 
tomado em consideracão pelo escrivão de fazenda, logo que lhe seja ea- 
viada a repartição do respectivo contingente, feita pelo mesmo gremio. 

$ unico. Este beneficio nào B extensivo ao s&llo de licenças, embora 
repartido pelo grernio de profissão. 

Art. 137 O Feita a repartição do contingente pelo gremio, o respectiuo 
presidente convocar8 com a neceqsaria antecedencia os interessados para, 
no praso de cinco dias, contados do immediato áquelle em que tiver ter- 
minado o da repartição, e em Iocal designado, examinarem as suas respe- 

4L 
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otivas collectas, e reclamarem o que titerem a bem de seus ~ustos inte- 
resses. 

as tas  reolamações podem sei terbaes ou por escripto, e s6 terão por 
objmto a repartição. 

Art. 138." O presidente do gremio e os mais classi6cadores estarão 
presentes durante o praso a que se refere o artigo antecedente, para re- 
ceber as reclamaçòes dos contribuintes que serão resolvidas dentro do 
mesmo praso. 

Arl 139.O Quando pelo gremio fòr feita qualqnei rectificaçào, nao ha- 
vendo recurso, serão pelo gremro p~eenchidas as columnas n . " Y 7  e 18 
da lista. 

Art. 140.0 O contribuinte que, tendo reclamado no praso competente, 
nso for attendido pelo gremio, ou, sendo-o em parte, se julgar ainda le- 
sado, poderá recorrer para a respecti~a camara municipal. 

Art 141." Os recursos, de que trata o artigo antecedente, serão inter- 
postos no praso de tres dias, a contar do immediato áquelle em que tiver 
findado o das reclam~ções 

As petições d'estes recursos serão feitas por escripto, e mencionarão a 
importancia repartida pelo gremio ao recorrente. 

Art. 142." As petições dos recursos serao entregues ao presidente do 
gremio, e por este enviadas B camara municipal, acompanhadas da repar- 
tição feita. 

Esta remessa terá logat logo que 6nde o respectivo praso. 
Art. 143.O A camara municipal, logo que receber os recursos, designarh 

o dia em que deve tratar d'eues D'este dia, que não deverá exceder ao 
terceiro depois d'aquelle em que tiver recebido os recursos, dará conhe- 
cimento ao respectivo presidenie do gremio e ao escrivão de fazenda. 

Art. 144." O presidenie do gremio, em vista da participaçdo que lhe 
dwe  ser feita pela camara, avisará os respectivos procuradores, e estes 
avisarâo os recorrentes do dia em que se ha de tratar dos seus recursos, 
a Gm de comparecerem na respectiia camara municipal. 

Art.c16B." A camara municipai julgara conjunctamente, em um s6 pro- 
cesso, em uma só sessào, e por uma só decisão, todos os recursos reiatitos 
ao mesmo gremio, depois de ouvidos os recorrentes e os procuradores 
repeseritantes do gremio recorrido, e emendará os erros ou injustiças que 
tiver encontrado na repartição feita por este, de modo que as quantias 
diminuidas a algum dos contribuintes sejam logo accrescentadas aos outros, 
e que a somma total das quotas que tiierem de pagar todos os membros 
do gremio perfaça a importancia total da somma que ao gremio tiver 
cabido, sob pena de nullidade. 

$ unico. A camara oubirh, em sessão publica, todos OS interessados e 
O-respectivo escrivão de fazenda, e colherá todos os esclarecimentos que 

podkr e julgar necessarios; mas a discussào e subseqente decisao será. 
em conferencia secreta, lançando-se as deliberações n'uma s6 acta, em 
que se declarem todas as alterações feitas ua repartição recorrida. 

Art. 146." As compensações, de que trata o arltgo antecedente, serão 
feitas, dislribuindo-se proporcionalmente, pelos outros collectados, a im- 
portancia que, por virtude das rectificações, falte para complemento do 
contingente do gremio, de forma que nentiiim d'elles fique collectado em 
mais do decuplo da taxa legal ou da transformada, se o gremio de classe 
tiver feito a repartirão, nem em menos da decima parte da mesma taxa, 
excluida a rmportancia do s&llo. 

Art. 167." Com as rectificagões, de que trata o artigo antecedente. 
fica definitivamente feita a repartição. 

$, unuco. N'este caso, compete á camara municipal preencher as co- 
lumaas n." '7 e i8  da lista. 

Art. 158." Das decisões da camdra só compete recurso para o supremo 
tnbunal admioistrat~io, nos casos de preterição de formaiidades e dos ter- 
mos essenciaes do processo, offensa de lei expressa ou errada apreciaçào 
de facto. 

$ unico Este recurso não tem effeito suspensivo, e deve ser interposto 
nos prasos estabelecidos no respectivo regrilamento. 

Art. 149 O Quando os collectados não interpozerem recurso da repar- 
tição feita pelo gremio, o presidente d'este, findo o praso marcado para 
a recepq8o dos reciurros, remetterá logo, á junta dos repartidores, a Inta 
de que trata o artigo 131.O, declarando a circumstancia de não ter havido 
recurso algum. 

s~cçÃo IV 

Do gremio de classe, raclamaçòes e Tecursos respectivos 

Art. 150.'' Alem dos gremios de profissâo haverá gremios d e  classe, 
os quaes serao formados pela reuniào dos representantes eleitos por aquel- 
les, nos ter mos do artigo 11 5. " 

Art. f Df." O escrirão de fazenda convocará, por editaes e com a ueces- 
saria antecedenela, 0s representantes, eleitos ou nomeados, dos gremios 
de profissdo, para se reunirem cinco dias depois da sua eleição ou no- 
meação. 

$ unico. A primeira reunião será nos paços da camara municipal; as 
que se segiiirern ate 8 repartição serio no local que o gremio escolher. 

Art. 152.' O gremio de classe elegerá, pluralidade de votos, na sua 
primeira reunião e entre os seus membros: 

1 .O Presidente, para dirigir os trabalhos do pemio ;  
2.9 DOIS secretarios para todo o expediente de esrripturaçào, se o gre- 
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mio se compozer de mais de dez industrias ou profissões: ou um s6, se O 
numero das induçtnas, profissões, artes ou officios f6r inferior a dez; 

3.0 Um repartidor por cada duas industrias, profissões, artes ou officios 
de que se compozer cada gremio de classe. 

$ uuico. O presidente e secretario ou secreta~ios $&o repartidores natos. 
Art. 163." Cada um dos repieseutautes dos gremios de profissão apre- 

sentar& aos repartidores, a lista do contingeiite que competir ao seu 
gremio. 

Art. l54.O A Iista, de que trata o artigo antecedente, 6 a que o escri- 
vão de fazenda deve apresentar ao gremio de profissão na sua primeira 
reunião, nos termos do artigo 111.O, e que o gremio deve entregar, co- 
brando recibo, ao seu respectiio representante. 

Art. iS5.O O gremio de classe repartirá, dentro de quinze dias, contados 
da sua pnmeira reunifio, pelos gremios de profissões, o contingente, coa- 
stituido pela somma das taxas correspondentes, considerando todas as 
circumstancias que lhe parecerem attendiueis para a Justa distribuição do 
imposto, sempre de maneira que o gremio de qualquer profissão não possa 
pagar mais do duplo, nem menos de metade do producto da taxa legal 
pelo numero total dos contribuintes inscriptos no mesmo gremio. 

Art. 156.' Aos repartidores, de que trata o n.' 3 . O  do artigo 152.', 
compele fazer a proposta de repartiçâo dos contingentes, dentro dos Limites 
estabelecidos no artigo antecedente. 

$ I." A proposta será submettida á discussão do gremio, que a res- 
peito d'ella resolverá 6 plu~alidade de iotos. 

$ 2." Não havendo da resolução tomada reclamação ou recuiso, entre- 
gar-se-ha ao representante do gremio rcspectrvo a competente Iista devi- 
damente preenchida e assignada pelo presidente, secretario ou secretarios 
e dois repar tidores. 

$ 3.' Na0 hacendo reclamação nem recurso contra a repartição feita 
nos termos d'este artigo, o gremio de classe fica ipso facto dissolvido, 
tendo previamente preenchido a columiia n." 9 de cada uma das respe- 
ctivas listas, e inutilisado a çolumna n.' 8. 

Art. 157." Quando a rnaloria dos gremios das pro6ssões, comprehen- 
didas em cada classe de iudustria, se nzo reunir ou se recusar eleição, 
ou quando o gremio de classe se não reuna no praso fixado no artigo 1 B i  .O, 
ou recuse associar-se, ou tendo-se associado, não tizer a repartição nos 
termos do artigo 155.", subsistirão as taxas fixadas nas tabellas, e o con- 
tingente em taxas para cada profissão náo podeiá ser alterado. 

Art. 158: O gremio de classe, quando fizer a repartição, poder8 trans- 
formar a taxa legal para cada um dos individuos que compozer o gremio 
de profissão, tendo em vista que a mesma taxa não poderá ficar supenor 
ao duplo, nem inferior a metade. 

Art. i 59.' São applicaveis ao gremio de classe as disposiçbes dos arti- 
gos 137.', 138 O, 140." a 148." sobre reclamações e recursos para os 
gremios de profissão, procedendo-se a respeito de cada profiss80 como 
nos gremios de profissão se pocede a respeito de cada individuo. 

$ unico. A restricção de que trata o artigo 146." 6 substituida pela 
de se não repartir a cada profissão nem mais do duplo nem menos de 
metade do seu respectivo contingente. 

Oa repartiçào feita pela camara mnnictpal ou pela junta dos repartidores, 
em substltmç50 dos gremios de profissào, reclamações e recursos respectivos 

Art. 160.9 Se os individuos, que constituirein um gremio de profissão, 
se não reunirem dentro do praso estabelecido no artigo 114.3 ou se, re- 
unindo-se, não fizerem a repartição no praso designado no artigo 132.", 
será a mesma repartição feita pela camara municipal. 

Art 161.' O escnvâo de fazenda, logo que receba a lista, nos termos 
do artigo 1 3L0,  a apresentará á junta dos repartidores, a fim de que esta, 
pelo seu presidente, a remetta, acto c6ntinu0, á camará municipal, ca- 
brando recibo. 

Similhaotemente deverá proceder o esFrrvão de fazenda, quando o gre- 
mio se nào reunir no praso marcado no aitigo 114.O 

Art. 162.' A camara municipal, em presenca da lista que lhe for en- 
viada pelo presidente da junta, proceder8 á repartiçâo nos termos da lei 
e no praso de cinco dias, contados do immediato áquelle em que receber 
a mesma lista. 

Art. 163." Quando a camara muiiicipal não faça a repartição no praso 
de cinco dias, será feita pela Junta dos repartidores, á qual'será devolvida 
a lista do contingente. 

Art. 164.' A junta dos repartidores, no caso indicado no artigo ante- 
cedente, procederá á repartrção no praso de ciiico dias, contados do im- 
mediato aquelle em que Ihe tiver sido devolvida a Iista A Iista será assi- 
gnada pelo presidente e por mais dois membros da junta. 

Art. 165." Nas cidades de Lisboa e Porto, formar-se-ba, para o fim de 
repartir a contriburção industrial em substituição dos gremios de profissâo 
OU da camara municipal, uma junta central de repartidores compo3ta de 
todos os escrivães de fazenda dos respectivos bairros, de um membro por 
cada   unta, escolhido por ella de entre os nomeados pela camara, do de- 
legado do procurador regio e administrador do bairro onde for a sede da 
camara niunicipal, servindo este ultimo de presidente. , 

Art. 166.' A camara municipal ou a junta dos repartidores, quando 
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tenha de fazer a repartição, poderá outir, para csclareamento, os inditi- 
duos do respectivo gremio, os regedores da parochia e os informadores 
louvados. 

Art. 167." ~ o L t r a  a reparlição feita  ela cdmara ou pela junta dos 
repartidores, os contribuii~.tes terão direito de reclamar perante a ca- 
mapa ou a p t a ,  segundo a repartiqâo tiver sido feita por uma ou 
por outra. 

$ 1." Os prasos para estas reclamações e suas decisões serão os mesmos 
que está0 regulados para os gremios de profissão. 

$, %."as decisões da camara ou da junta s6 compete recurso para o 
siipremo tribunal admiiriqtrati\o, nos casos de preteriçào de formalidddes 
é dos termos essencines do processo, offensa de lei expressa, ou errada 
apreciação de facto. 

$ 3." Este ret-urso não tem effeito siispensivo e ser& interposto nos 
prasos estabelecidos no respectivo regiilameiito. 

Art. 168.O Para os effeitos do artigo antecedente, a camara muiiicipal 
ou a junta dos repartidores, logo que tenha reito a repartiçào, coniidará 
os collectados com a necessaria anteciparão para comparecerem nos patos 
da camara ou no local desigiiado pela junta dos repartidores, a fim de 
examiparem as suas collectas. * 

$, 1.O.  Este conlite será feito por meio de editaes affixados nas portas 
das igrejas do concelho, e publicados pela imprensa nas terras onde houver 
folhas periodicas. 

$ 2.O Os editaes designarão os dias e local em que os rontribuintes 
padem examinar as suas collectas. 

$ 3." Os regedores de parochia serão os enrarregados de affixar os 
editaes logo que os recebam, assim como de iemetter á camara municipal 
ou á junta uma certidzo em que declarem o dia e Iiora em que os affixa- ' 

ram. 
Art. 169.0 A camara municipal ou a junta dos repar(idores, B propor- 

ção que for recebendo as reclamaçoes dos collectados, rara logo as recti- 
ficaçòes que titer por justas, de fórma que, findo o praso a que se refere 
o 1." do artigo 167.", fique definitiiamente concluida a repartiçao. 

$, 1.O Firido o referido praso, a camara municipal ou a junta dos 
repartidores patentear8 as suas decisões por espaço de cinco dias, de- 
pois dos quaes se considerarão os collectados intrmados das mesmas 
decisões. 

$j 2." Rectificada a repartirão felta pela camara municipal, ser6 logo 
deiolvidd a competente Iista ao presidente da  unta dos repartidores, de- 
pois de aasignada pelo p~esidente e dois tereadores da mesma camara. 

SECÇAO VI 

Do gremio de fabricantes de assncar, reclamaçÕes e recursos respectivos 

Art. 170.' OS fabricantes de assucar, qualquer que seja o seu numero, 
constituirão um s6 gremio em cada districto pala a repartição do respe- 
etiro contingente. 

$ unico. O gremio reunir-se-ha na sala das sewòes do conselho de 
districto por aliso do delegado do thesouro respectiio. A reuniao deverá , 

effectuar-se no dia que for fixado pelo delegado do thesouro. 
Art. 171.O Os encrivães de fazenda dos bairros ou concelhos, em cwjas 

matrizes estiverem inscriptos fabiicantes de assucar, remetferão, pelo pn- 
metro correio ao respectivo delegado do thesouro, a lista, conforme o 
modelo n.' 8, dos fabricantes de assucar comprehendidos nas matrizes dos 
seus concelhos ou bairros. 

$ unico. Os escrivães de fazenda dos bairros ou concelhos em que não 
houver fabricantes de assucar deueráo participal-o ao respectibo delegade 
do tliesouro, quando extrahirem as listas para os gremios de profisdo. 

Art. i72.O O delegado do thesouro, logo que tenha recebido as listas 
dos fabricantes de assocar em todos os bairros e concelhos do seu d i s t ~ r  
cto, ou as participa~ões a que se refere o cnico do artigo antecedente, 
expedirá immediatamente e por intervenção dos escrikães de fazenda os 
competentes avisos aos interessados, para se constituirem em gremio nos 
termos do a r t~go  170." 

Art. 173.O Expedidos os avisos, de que trata o artigo antecedente, o 
delegado do thesouro fundirá em uma s6 lista, conforme o modelo n.O 9, 
todas as listas que tiver recebido, e, no dia em que o gremio deve ter a 
sua primeira reunião, remetterá a mesma lista ao gremw, s e  se tiver re 
unido, ou ao conselho de districto, se o gremio se não tiver reunido. 

Art. 1 7 4  O O gremio fará a reparliçâo do respectito contingente dentro 
de qurnze dias, contados do da sua primeira reuniào, por fórma que a cada 
rim dos collectados não reparta mais do decuplo nem menos da decima 
parte da respectiba taxa. 

Art. 175." Feita a repartição pelo grernio, estará esta patente e poder& 
reclamar-se no praso de cinco dias, contados d'aquelle em que a mesma 
repartição deve estar concluida. 

$ 1 .O O gremio annunciará por editaes, affixados nos Iogares mais pu- 
blico~ da capital do distncto, que está patente a repartição feita, a fim de 
os interessados a poderem examinar e reclamar o que tiverem por con- 
temente. 

$ 8." Findos os cinco dias marcados n'este artigo, o gremio resolvera 
nos tres immediaios as rec~amações que lhe tiverem sido apresentada$. 
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$ 3." No caso de não havei reclamação alguma, o gremio remetterh ao 
respectivo delegado do thesouro, depois de assiguada por todos os mem- 
bros que tiverem feito a repartição, a Iista da mesma repartição feita, 
declarando que não houve reclamação. 

$ 4.O Do mesmo modo procedera quanto a esta ultima parte, apenas 
findem os tres dias marcados para a resolurão das reclamaçòes, devendo 
então remetter com a Iista, e depois de resoltidas todas as reclamações 
que lhe tiverem sido apresentadas. 

Art. 176.' Da repartição feita pelo gremio competirá recurso para o 
conselho d e  districto, dentro de cinco dias depois d'aquelle em que as 
reclamações devem ter  sido resoltidas ; do conselho de  districto para o 
supremo tribunal administrativo, sómente nos casos de preterição de for- 
malidades e dos termos essenciaes do processo, offensa de lei expressa ou 
errada apreciacão de  facto, que possa provar-se com documentos que 
tenham r6 em juizo, e tarnhem extraordinariamente para o conselho da 
direcção geral das contribui~ões directas pelos fundamenios constantes do 
artigo 210.O 

$ uniw. Os dois ultimos recursos não t8m effeito suspensito. Ao go- 
vernador civil compete remettel-os pai a o supremo tribunal adminislrati~o 
ou para o conselho da direcção geral das contribuições directas. 

Art. 177.' O conselho de di3tricto julgara os recursos para elle inter- 
postos, por modo ideiilrco ao que se  acha estabelecido iio artigo 145 
para as camaras com respeito aos recursos interpostos das repartições fei- 
tas pelos gremios de ,profissão. 

Art. 178.' Quando o gremio se não reunir, ou, reunindo-se, não fizer 
a repartiçao no praso mareado no artigo iT4.', será esta feita pelo con- 
selho d e  distncto, dentro de dez dias contados do recebimento da lista do 
contingente e com reclamação çómente para o mesmo conselho. 

$ unico. Na segunda hqpothese prevista n'este artigo, o gremio enviará 
ao conselho de disti-icto a Iista que tiver recebido do delegado do thesouro. 

Art. 179." O drsposto no artigo 175.' e $g é applicaiel ao conselho 
de districto, quando tenha de fazer a repartição em substituição do gre- 
mio. N'este caso, a lista será assignada pelo governador ciiil e dois vogaes 
do mesmo conselho. 

Art. 180 O O delegado do tbesouro, logo que receba a Iista da repar- 
tição feita e rectificada ou não pelo conselho de  districto e as respectivas 
reclamações, tendo-as havido, extrahirá d'ella tantas Iistas parciaes, con- 
forme o modelo n.'> 10, qiiantos forem os bairros ou concelhos a que per- 
tencerem os iudividuos ou grupos de indibiduos n'ella comprehendidos; 
remetterá as listas aos rcspcciivos cscrivaes de fazenda a proporção que 
as for extiahindo, e as reclamações a direcção geral das contribuiçòes di- 
rectas, onde serão archiuadas, 

Art. 181.' Os interessados podem reclamar por procurador. 
Art. i82 As relamações podem ser uerhaes ou por escripto, e con- 

terão os fundamentos da supposta ou verdadeira desigualdade na reparti- 
são, e todos os elementos que possam esclarecer o çor~selbo de districto, 
não só a respeito dos reclamantes, mas tamhem a respeito dos interessa- 
dos, com Os quaes se compararem. 

Art. 183." As disposições d'esta secção sao applrcaveis aos fabricantes 
de assucar, que começarem a exercer a industria depois de encerrada a 
matriz, e forem inscriptos por addicionamento nos termos d'este regula- 
mento. 

CAPITULO X 

Do encerramento do lançamento e repartição 

Art. 184." camara municipal, depois de proceder &s rectificaç6es 
r~sul tautes  das decisões dos recursos, remetterh logo ao presidente da 
junta dos repartidores a Iista devidamente preenchida e assignada. 

Art. 185.O Nas cidades d e  Lisboa e Porto, a Iista, a que se refere o 
artigo antecedente, sera remettida á junta central dos repartidores. 

h r t .  186.' A junta dos repaitidores, á proporção que for recebendo as 
Iistas da repartição definitivamente feita, cemeçará por examinar se a 
somma das addições compreiieudidas em cada tistr perfaz exactamente 
o contingente do gremio, bem como se a algum dos contribuintes foi re- 
partido mais do que o decuplo da respectiva taxa legal ou transformada, 
se o gremio de classe tiver feito a repartirão, ou menos da decima parte 
da mesma taxa, e verificada a sua exactidão passara em seguida a lançar 
na columna n." 18 da matriz a importancia repartida a cada contri- 
buinte. 

Sobre as quantias designadas na colurnna n." 19, calcular-se-ha o im- 
posto de  4 0  por cento para viação, o qual será lançado na columna n.O 20, 
le~ando-se a somma d'estas duas addipões a columna o." 21, e lançando-se, 
na columna n.' 22, a importancia do sêllo da licença, quando o houver. 

Art. 187.' As Iistas da repartição das taxas variveis, feita pelo gremio, 
pela camara municipal ou pela junta dos repartidores, terào uma numeração 
segundo a ordem chronologica. 

Esta numeração de ordem será reproduzida na columna n.' 23 da  ma- 
triz por meio de refereucia abreviada, de  sorte que se conheça se a re- 
partiçào foi feita pelo gremio, pela camara municipal ou pela junta dos 
iepariidores, como se acha exemplificado no modelo n.' 3. 

Arl. 188.0 Todas as Iistas da repariipão serão convenientemente archi- 
~ a d a s ,  e servirão de documentos comprouativos das importancias lançadas 
nas columnas 11.0918 a 22 da matriz, 
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Art. i89.O Quando o gremio de profissão tiber feito a repartiçao do seu 
respectivo contingente nos termos legaes, o escrivão d e  fazenda abaterá, 
a cada uma das importancias repartidas, 3 por cento, levando o liquido ás 
competentes columnas da matriz, nos termos do disposto no artigo 186.O 
Na columna n O i 9  da respectiva Iista, lançará o escrivão de  fazenda a 
importaocia do abatimento feito a cada contribuinte. 

AFI. i90.O Preenchidas as columnas n 17 a 23 da matriz do conce- 
bo ,  bairro ou secQo de bairro, em quanto estas existirem, sommar-se-bâo 
todas as addições designadas nas mesmas columnas, e em seguda a junta 
dos repartidores, creada nos termos do artigo I I.", proceder& ao encer- 
ramento da mesma matriz, no qual se fará mençdo do numero de  artigos 
n'ella comprahendidos e da importaiicia total da coniribuição industrtal, 
com disticcy;io das sommas provenientes de taxas fixas, tarialels, imposto 
de 40 por cento para viação e s&!lo de licenças, bem como do numero de 
folhas da matriz, e da circumstancia d'estas se acharem numeradas e ru- 
hicadas pelo administrador do concelho oii bairro. 

$, unico. Este encerramento será assignado por todos os membros da junta. 
Art. 191.' Os esenvães de fazenda das cidades de Lisboa e Porto ex- 

trahirao da Iista geral a Iista da repartirão que pertemer ao seu respectivo 
bairio. Estas listas parciaes serdo conferidas e authenticadas por todos 
aquelles empregados. 

Art. 19%' Nos concelhos de Lisboa e Porto, as matrizes da contribui- 
çso industrial serão encerradas pelas iespectiias juntas dos repartidores, 
de que trata o a r t~go  ti." 

CAPITULO XI 

Da extracção dos conhecimentos 

Art. 193." Da matriz, concluida e encerrada nos termos dos artigos i90.O 
e 192.", o escri%ão de fazenda extrahira: 

1 .O Os conhecimentos para a cobrança ; 
2." Uma certidào em duplicado, na qual se mencione o numero d c  co- 

nhecimentos e a importancia total da contribuição iridustrial, compreben- 
dendo o imposto addrcional para uiação, e em separado o imposto do sèllo 
de  licenças. 

Esta certidão será assignada pelo presidente e secretario da junta dos 
reyartidores. e remettida ao de:egado do ttiesouro. 

Art. 194.' Os conbeeimentos, seguiido o modelo n.O 11,  serão extra- 
peta importancia das rerbas designadas na columna n "21 da matriz e 

do da licença. A respeito dos bairros dos coiicelbos de Lisboa e Porto, 
serão ettrahidos por prestações segundo o modelo n."2. 

$ i.' Estes conhecimentos serão designados pelo numero de ordem dor 
respectiros aitigos da matriz, e conterão a ordem da terra a que respera 
tam, ou ordens de terras, se comprehenderem a contribuição de  mais de  
uma industria em terras de ordens differentes, os nomes e moradas dos 
contribuintes e as mais circumstancids que vão indicadas nos mesmos mo- 
delos. 

$, S." A designação da,ordem das terras será a que constar da columna 
n/  9 da matriz. 

$ 3 O Os impressos para conhecimentos, antes de  entregues aos escri: 
vães de fazenda, ser50 sellados com o se110 branco da respectiva repartição 
de  fazenda do distrlcto, ficando os mesmos escrivães de fazenda obrigados 
a apresentar ao delegado do thesouro, finda a extracção, aquelles imprersos 
que não forem aproieitados, estepm ou não inut~lisados. 

Art. 195 C Os conhecimentos para a cobrança serão entregues ao rece- 
bedor, nas cidades de L~sboa e Porto, at8 20 de julho; nos outros con- 
celhos ate 31 de outubro 

$, unico. Dos conhecimentos extrahiião logo os recebedores avisos, con- 
forme o modelo n." 13, que farão entregar aos respectivos contribiiintes, 
antes da abertura do cofre. 

CAPITULO XII 

Das reclamações e recursos depois do encerramento definitivo 
do lançamento e i epartição 

Art. 196.' A matriz da eontribuiç~o industrial, depois de encerrada, 
estdrá patente aos contribuintes por espaço de  cinco dias. 

A respeito dos bairros ou secçbes dos bairros de Lisboa e Porto, as 
matrires estarão patentes aos contribuintes desde 25 ate 30 de junho, e 
de 5 a 10 de dezembro de  cada anno. 

Nos demais concelhos shmente n'este segundo praso. 
Na primeira d'estas epochas, o contribuinte n'aquellcs bairros ou secçóe8 

de bairros, e na segunda o contribuinte dos demais concelhos tem direito 
de reclamar : 

1." Sobre qualquer erro na passagem da sua respectiva collecta para a 
matriz ; 

2." Sobre erro no calculo do !mposto addicional para viação. 
Na segunda d'estas epochas todos os contribuintes t&m o direito de 

reclamar sobre a importan~ia da sua collecta anuual, por lerem exercido 
a sua rridustria, profissdo, arte ou officio somente em um, dois ou tres tri- 
mestres do mesmo anno. 

$ unico. Julgadas procedentes as reclamaeões, no primeiro caso, sere 
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$ 9 . O  .Os titulos de annullação serão assignados pelo presidente e secre- 
tario da junta dos repartidores. 

Art. 208.O Os titulos de  aniiullacão serão entregues aos contribuintes 
para serem leíados em conta no pagamento d e  quaesquer collectas d e  
contnhuição industrial, a eiies ou a outros contribuintes do mesmo cou- 
celbo ou bairro, aos quaes ellcs os endossarem. 

i: O encontro dos titulos de annullação só poderá fazer-se no con- 
celiio ou bairro em que tiverem sido passados. 

$ 2 . O  Quando o contribuinte já tiíer papo, no concelho ou bairro, a 
sua collecta de contribuição industrial, ou quando não quizer ou ndo poder 
endossar o titulo, ser-lhe-ha restituida a importaocia d'elle. 

Art. 206.' A junta dos repartidores extrahtrá do caderno das altera- 
ções uma nota do numero e importancia de cada uma das annuilaçbes 
ordenadas, com designacão das daias das competentes ordens, e a remet- 
terá ao resperti~o delegado do thesouro. 

Art 207.' O delegado do tliesouro, em lista das notas parciaes dos 
concelhos ou bairros, formara uma nota geral das annullayòes concedidas 
no districto, e a remetterá á direcqão geral das contribuiyões directas. 

Art. 208.' Mos coohecimentos parcialmenie anuullados e nos respecti- 
vos talões o recebedor lanyara a seguinte verba, que será iuhricada por 
elle e pelo escrivão de fazenda: «Arinullado e m  reis ... pelo titulo n.O...» 
Os titulos'de annullaçâo servirão para documentar o credito do livro 10.O 

Art. 209." Os titulos de annullação serão conferidos com os respectivos 
talões no acto de se apresentarem, e, feito este exame, serão os talòes 
remettidos á repartição de fazenda do districto, para documentarem o 
credito do Iiiro 12.' 

CAPITULO XV 

Dos,recnrsos extraordinarios 

Art. 2iO.O Alem dos recuisos estabelec~dos, e f6ra dos prasos fixados, 
s6 poderao recorrer extraordinariamente para o conselho da direcção geral 
das eontribuiçòes directas : 

1 .O A fdzenda nacional ; 
2.O Os coliectados em contribu~çáo industrial sem fundamento para o 

serem, por não terem exercido industria alguma sujeita a mesma contri- 
buição. 

$j 1.' Estes recursos não t&m effeito suspensivo. 
2.' A interposição dos recursos extraordinarios por parte da fazenda 

naclonal compete aos delegados do thesouro. 
$ 3." 0 s  delegados do thesouro, antes de remetter os recursos ao con- 

selho da direcção geral das contribuições directas, dar80 aos interessados 
copia dos mesmos recursos. intimando-os pala que, no praso de quinze 
dias, contados da data da intimarão, possam allegar, perante o referido 
conselho, o que julgarem a bem do seu direito. A certidáo d'esta intima- 
ção acompanhara os recursos. 

CAPITULO XVI 

Salanos e gratificações 

Art. 21 i." As pelo trabalho da formação das matrizes da 
contribuiçio industrial serão fixadas annualmente pelo governo, sobre pro- 
posta do delegado do thesouro. 

Art. 212 O Os informadores lourados têm direito a salarios pelas infor- 
mações que prestarem. 

Estes salarios serão propostos pelo administrador do concelho ou bairro 
sobre indicaçao do escrivão de fazenda, segundo o maior ou menor auxilio 
que tiverem prestado. 

Art. 213." O delegado do thesouro, depo~s de ouiir os admioisiradores 
do concelho ou bairro, fixar6 o maximo e o inlninio dos salarios que plgar  
razoa\eis, e os submetterá á approiaçao do governo pela direcção geral 
das contribuiç6es directas. 

CAPITULO XViI 

Disposições penaes 

Art. 214.O Por falta da apresentação das declarações, de que tratam 
os artigos 41.", 4.3." a 46.", 48 " e 50 O. os contribuintes omissos incorrem 
na pena de  multa egual á oitara parte da collecta da contribuiqiio wdus- 
trial què deve lançar-se por ,irtude de taes declarações ; e os que apre- 
sentarem declaracbes, mas omittirem a sua veidadeira profissào, ou a 
occultarem ou deixarem de prestar os estlarecimentos a que são obri- 
gados, incorrem na pena de multa egual ii metade da respectiva colle- 
cta. Em qualquer das hypotheses, a multa não podera exceder a 20$000 
r61s. 

$j unico. Quando o interessado não estiver sujeito contribuição indas- 
trial, no primeiro caso, a multa ser6 de reis 26000; no segundo, de  
&$O00 reis. 

Art. 215." Os contribuintes, que exercerem industria, profissão, arte 
ou otficio, para que seja necessario tirar iicença, serào punidos com a 
multa do decuplo do sêllo da respectiva licença, quando não participarem 

\ 
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ao escrivão d e  fazenda respectivo, e durante o mez de de cada 
anno, os actos sujeitos ao dito imposto. 

Serao do mesmo modo punidos com egual multa, quando os referidos 
actos houverem de ser praticados depois do mez de janeiro, se previa- 
mente não tiverem feito a participayão deiida. 

Art. 216.O O informador louvado que não der, quando exigidas, as in- 
formações de que deva ter cooheumento, ou o que as der reconhecida- 
mente inexactas, será despedido pela ]unta dos rcpartidores, e perderá o 
direito aos salarios vencidos. 

$j I." Para o logar do informador louvado despedido a p u t a  nomeará 
fogo outro. 

$ 2.O Quando se mostre que o informador louvado procedeu com dolo. 
será autoado pelo administrador do coiicelho ou bairro e remettido a i  
poder judicial. 
- ~ r t . -  217." O presidente do gremio de profissão que, findo o praso para 
a repartição do respectivo contingente, não remetter dentro de vinte e 
quatro horas a lista ao escriv8o de fazenda, iia conformidade do disposto 
no artigo 13.5.', pagará como multa uma quantia igual a que lhe per- 
tença na distribuição do contingente do gremio, não podendo exceder a 
20$3000 reis. 

Art. 218.' O procurador ou classificador eleito ou nomeado que, sem 
justa causa, se recusar ao serriço a que 6 chamado, pagará como multa 
uma quantia egual á que lhe pertencer na distribiiicão do contingente do 
gremio, não podendo exceder a 204000 reis. 

Art. 2 1 9 . q a r a  a cobrança das multas comminadas nos artigos anfe- 
cedentes d'este capitulo, a janta dos repartidores lavrará uma acta, em 
que se declare o nome de cada um dos infractores, a infracção praticada 
e d importancia da multa correspondente. A acta será assignada pelo 
presidente e demais membro3 da junta. s 1.' Uma copia da acta, authenticada com as assignaturas da acta 
original, ser& logo remettida pelo presidente da junta ao respec-tibo escri- 
v80 de fazenda. Esta copia lerá torça de carta de  sentença passada em 
julgado. 

S/ 2." O escrivão de fazenda, apenas receba a copia da acta, fará im- 
mediatamente avisar 0 5  individuos n'ella comprehendidos para no praso de 
dez dias satisfazerem a importancia da multa respectiva. 

$ 3." Findo o praso para a cobrança, estabelecido no $j antecedente, 
não se tendo esta realisado, o escrivão de fazenda enviará a copia da acta, 
acompaiihada de certidào do aviso, ao competente delegado do procurador 
regio da comaica, o qual desde logo promovera a execuyão nos termos da lei. 

s 4." Em embargos h execução, poderào os executiidos deduzir qual- 
quer defeza que em direito Ihes possa aproveitar. 

Art. 220.' Os vogaes da junta dos repartidores, que se não reunirem 
dentro do praso que Ihes é designado, incorrer30 na pena de multa, que 
se r i  de 9$600 reis nas cidades de  Lisboa e Porto, de  48800 reis nos 
concelhos que tnerem mais de 3000 fogos. e de 24400 réis nos de nu- 
mero de fogos inferior a 3.000. 

Art. 221.0 O vogal da junta dos repartrdores ou o informador louvado, 
que sem motrro ~ustifieado se recusar a prestar o serriso que lhe é desi- 
gnado por lei, incorre na pena dos que desobedecem aos mandados da 
auctoridade. 

Art. 222.O Por falta da piiblicação dos editaes e dos annuncios para a 
abertura dos cofres nos prasos legaes, incorrerá o recebedor respectivo 
na pena de 10$000 r8is de multa. 

Art. 223.0 O recebedor e o escrivão de fazenda que, no praso legal. 
deixarem de relaxar as collectus em divida, e bem assim o escriiào de 
fazenda que, dentro dos prasos marcados, deixar de concluv as execuções 
administrativas, incorrerão na pena de 10$000 rkis de multa, sem pre- 
juizo de qualquer outro procedimento. 

Art. 225.0 Para a cobrança das multas comminadas nos artigos 220.0, 
222." e 223.O, o delegado do thesouro formará uma relafão em que de- 
clare o nome de cada um dos infractores, a inlracqdo praticada e a impor- 
tancia da multa correspondente. 

$j 1.O D'esta relação tirará o delegado do thesouro uma copia authen- 
tica, que ser& por elle immediatamente remettida ao respectivo escriv%o 
de fazenda. Esta copia ter8 força de  carta de sentença passada em julgado. 

5 2." Ao processo da cobrança Testas mulctas, é applicavel O disposlo 
nos $,$ 2.", 3 .O e 4." do artigo '219." 

Art. 225 O Aos empregados publicas, que indiuidualmeate forem eolle- 
ctados em contribuieão industrial re la t i~a  aos prolentos dos seus empregos, 
e que não satisfizerem as respectivas collectas nos prasos estabelecidos 
para a cobrança voluntaria das mesmas collectas, serão estas descontadas 
nos vencimentos que perceberem por ¶ualquer cofre, e, náo o havendo, 
soffrerão a pena de  suspensão por todo o tempo que estiverem em divida. 

$, unico. Tanto o desconto como a suspensáo srrào effectuados por \ir- 
tude de requisição feita pelo respectivo escritão de  fazenda á auctoridade 
que pagar ou h que tiver competencia para imp8r a suspensho. 

CAPITULO XVIII 

Disposições geraes 

Art. 226.O Todo quel le  que cessar no exercicio da sua industria, pro- 
fissão, arte ou offieio, ou que mudar d e  residencia para fóra do concelho 

35: 
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ou bairro, a s i m  o participará com a antecedencia de quinze dias ao escri- 
vão de fawnda para se tomarem as coníenientes notas. 

Art. 227.O Para os effeitos do artigo antecedente, os individuos, que 
estiverm no caqo de que o mesmo artigo trata, apresentarão uina decla- 
r a * ~  em duplicado ao escrivão de fazenda. Este passará recibo, que ru- 
.bncar&, em uma d'ellas, e a entregará ao apresentaute. 
- Art. 9.28." Todos os  estabelecimentos industriaes ou commerciaes, a 
T e  se refere este regulamento e tabella respectna, serão garantia espe- 
cial das collectas a que estiverem sujeitos e das custas e multas a que o 
seu lançamento ou cobrança possa dar causa, e os seus possuidores, por 
qualquer titulo, serão responsaleis pelas mesmas collectas, costas e mul- 
tas, quando os proprios collectados deixem de as pagar. 

$ i." Todos os logistas e chefes de estaheleeimentos industriaes ou 
commerciaes, ou companhias anonymas de  qualquer especie, serão respon- 
saveis pelas collectas dos seus respectivos empregados, caixeiros e mestres 
d e  othcinas, quando não sejam pagas nos prasos da lei. 

$ 2.O Todos os emprezarios de espectaculos publicos serão responsaveis 
pelas collectas dos seus respectivos artistas, quando, por estes, não sejam 
pagas nos prasos da ler. 

$ 3.O Os contrrbuintes que, na hypothese do !!$ antecedente, forem obri- 
eados a pagar as collectas dos seus empregddos, serão avisados antes de  

A - 
se proceder ao ~ e l a x e  das mesmas collectas. 

Arl. 220.O As companhias ambulantes para espectaculos publicos exi- 
gir-se-ba o pagamento adiantado das respectivas collectas ou fiança idonea 
que, por ellas, responda em termo lavrado pelo escrivão de fazenda no 
acto de se apresentarem á auctoridade administrativa. 

$ 1.". Quando as companhias pagarem a importancia das coilectas que 
lhes poderão competir, será a mesma importaucia depositada na respectita 
recebedoria, d e  conformidade com o que, para os outros depositas, dispae 
o regulamento d a  administração da fazenda publica. 

g 2.O 0 deposito, de que trata o antecedente, subsistirá at8 B con- 
clusão da inscrtpção na matriz e extracção dos coriespoudentes conheci- 
mentos; e passará a receita effectiva por mandado do presidente da junta 
dos repartidores, o qual, não havendo quem represente os interessados 
para receber os conhecimentos, farb Ianoar n'estes, pelo escrivão de fa- 
zenda, a verba de terem sido pagos, que será assipada por ambos e pelo 
recebedor. Os conhecimentos, depois de averbados, ficarão em deposito 
nas repectivas recebedonas por espaço de dois annos, findos os quaes, não 
tendo sido solicitados, serão inutilisados. 

Art. 230.O Os escrivães de  fazenda corresponder-se-hão com todas as 
auctoridades e repartiqões publicas ou corporações, para O fiel desempenho 
das obrigações que Ibes são impostas por este regulamento. 

Art. 231.O Todos os editaes, a que este regulamento se refere, serão 
affixados pelos regedores de parochia, aos quaes serão remettidos pelo 
escriv8o de fazenda respectivo, que egualmente remetteiá um exemplar ao 
parocho da freguezia, para ser lido por occasião da missa conventual. 

Art. 232." Todas as reclamaçóes e recursos ser10 escriptos em papel 
sellado, e sellados todos os documcntos com que forem instruidos. 

Art. 233.' Os recursos para o supremo tribunal administrativo poder30 
ser apresentados ao presidente da junta dos repartidores, que os remetterk 
officiosamente ao referido tribunal. 

Similhantemente se procederá a respeito dos recursos para o conselho da 
direcção geral das contribuições directas, nos casos de  que trata o ar- 
tigo 210 " 

$j uuico. Estes recursos ser20 decididos com urgencia e summaria- 
mente. 

Art. 234.' Os delegados do tllesouro enciarão á direcçao geral das 
contiibrii~oes directas rclações mensses das verbas de contribiiição indus- 
trial annulladas. 

Art 235.O Os go\ernndores civis expedirdo as mais terminante3 ordens 
para que os admioistraclores de coiicelho ou bairro e os regredores de 
parochia cumpram exactamerite o qertico que lhes 8 incumbido pelo pre- 
senle regulamento. 

Art. 236.' Nos casos oniissos e urgentes, occorridos nos districtos das 
ilhas adjacentes, emquanto entre estas e a capital se não estabelecem 
communicações telegr,iphicas, cornpet(: aos go\t:rnadores civis decidir, ou- 
vindo os delegados do thesoiiro, e dandg parte pela direcçao geral das 
con~ribui~ões  directas. 

Art. 237." O governo fornecer6 todos 0 4  imprrssos uecessarios para O 

serviço da contribuiç~o industrial. 
Art. 238.' Na tabella junctu a este regiiliimento, vao, alphabetadas e 

com designaçbo das correspondentes taxas, todas as profissões, industrias, 
artes ou officios coinprehendidos nas tabellas A e B. 

Art. 239." Ficam revogados todos os regul~mentos, instrucções e mars 
disposições acerca do serviço de contribuieão industrial, e alterado o ar- 
tigo 38.8 do regulamento da administração da fazenda publica de  4 de 
janeiro de  1870. . 

CAPITULO XIX 

DisposiçPes transitorias 

Art. 2 . E O . O  Emquanto não forem preparados os serviços por modo que 
o governo possa fazer uso da auctorisdção para alterar a Mrina de co- 

, . 



branca. continuará. esta, a ser effectuada como at8 aqui, segundo as dis- . . 
posições em vigor, 

Art. 241.O No corrente anno de 1872 a junta dos repartidores annul- 
lará rn oficio em cada conhecimento, e por meio de titulo, a importancia 
do s@lko das licen~ds de que trata o artigo 102.' jJá paga por cada um 
dos respectivos contribuiutes, como deve constar do registro competente. 

Quando o contribuinte tiver pago uma importancia superior á que lhe 
for repartida, ser-lhe-ha restituida a differença paga a mais. 

$ 1.' O disposto n'este artigo 6 inteiramente applicaiel aos tendedores 
de tabaco com relaçao ao minimo do imposto que tiverem pago, como 
deve constar dos talões das respectivas licenças. 

$ 2.O Para execução do disposto n'este artigo e $ I.", serão apresen- 
tados A junta dos repartidores os ditos registos e talões. 

Art. 242.0 Os serviços que, no corrente anno de 1872, deviam estar 
concluidos em epochas já passadas, serão effectuados logo depois da pu- 
blicação d'este regulamento. 

Paço, em 28 de agosto de 1872. -Antoato Maria de Fontes Pereira 
de Mdlo. 

(Omz~timos os modelos gunctos a este regulamento. Omtttimos egualmente 
as tabellas d'esta eontrzbuição annexas a este regulamento, porqw se acham 
suàstztutdas pelas novas tabellus approvadas por decreto de 3 de junho 
de 6880). 

(No Dtarzo do Governo de 2 de setembro, n ' 196) 

Decreto de 5 de junho de 1873 

Usando da auctorisaçâo concedida ao governo pelo artigo 2 7 . q a  lei de 
14 de maio de 1872, sobre contribuiqâo iodustrial, e pelo artigo 3.' da 
outra lei da mesma data sobre a cobrança das coiitribuições de lançamento 
e repartiçso, hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1.- A cobrança da contribuição industrial nas cidades de Lisboa 
e Porto effectuar-se-ha em doze prestações mensaes. 

$ 1 .O  As prestações não poderão ser inferiores a i00 réis cada uma 
Quando a importancia da collecta não chegar a 14200 reis, O seu pa- 

gamento sei8 feito em tantas prestações ndo inferiores a 100 reis, q~an tas  
forem necessarias para prefazerem a mesma collecta. 

5 2." Quando os duodecimos das collectas coniivcrem fracções de 5 reis, 
junctar-se-ha a somma d'essas fracções á primeira prestaçáo. 

Art. 2.' O pagamento da primeira prestaçtio ter8 iogar no mez de 
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julho do anno a que respeitar a contnbuiçào. e o das outras successiva- 
mente em cada um dos mezes subsequentes. 

1.O O contribuinte que na epocha da primeira' prestação pagar as 
restantes terA o desconto de 3 por cento sobre a importancia do imposto 
que pagar adiantadamente. 

Para se effectuar este desconto o contribuinte passará recibo de despeza 
na conformidade do estabelecido no g 1." do artigo 99.' do regulamento 
geral da, administração da fazenda publica de 4 de janeiro de 1870. 

$, 2." Não 6 permittido ao contribuinte pagar uma prestação deixando 
as anteriores em diuida. 

Art. 3.' Para a cobrança d'esta contribuiçdo processar-se-hâo conheci- 
mentos conforme o modelo juncto a este decreto. 

$, 1." O conhecimento e respectivo talão extrahido pela importancia 
annual da collecta ser8 preenchido pelo escriião de fazenda. 

$ 2.' Os conhecimentos e correspondentes talões pelas importancias 
das prestações serão preenchidos pelo recebedor no acio do pagamento. 

Art. 4." O conhecimento da importancia annual da collecta será en- 
tregue ao contribuinte quando satisfizer a ultima prestação. 

unico. Ra hypothese de se pagar por uma s6 tez todas as prestações, 
o recebedor apenas preencherá, na parte que lhe compete, o conhecimento 
da importancia annual da collecta, e o entregara ao contribuinte, Ecando 
junctos ao talão do mesmo conhecimento os conhecimentos das prestações. 

Art. 5.0 O s&llo dos conhecimentos que for inferior a 5 rBis em cada 
prestacão será cobrado pela totalidade da collecta conjunctamente com a 
primeira prestação. 

Art. 6 o Os contribuintes que não satisfizerem as prestações nos mezes 
em que devem ser pagas ficam sujeitos, com referencia a essas prestações, 
a multa de 3 por cento e juros de 6 por cento, segundo o disposto nos 
artigos 35." e 53." do ciiado regulamento. O mrnirno porem da multa, ou 
quota 6xa de i.0 Gis, deverá sempre entender-se em relaçao a collecta 
annual e n8o a cada uma das prestações. 

Art. 7." A execução pela falta de pagamento de quaesquer prestações 
s6 poderá ser promovida no fim da epocha fixada para a cobranqa da ul- 
tima prestação. 

Art .  8.' Quando, por effeito da demora na coticlusào do serviço da 
contribuiçào industrial, a cobiança tenha de começar depois da epocha 
estabelecida no artigo 2.", no primeiro mez em que o cofre se abrir abran- 
gerá a cobranqa todas as prestações ~encidas. 

$ unico. As prestações vencidas cobradas nos termos d'este artigo não 
B applicavel o disposto no artigo 6." 

Art. 9.' Até ao dia 9 de cada mez remetterá o recebedor ao escrivão 
de fazenda todos os talões dos conhecimentos das prestações que tiverem 
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sido pagas no mez antecedente, acompanhados de uma relação contendo o 
numero e importaucia de cada conhecimento. 

Paço, em 5 de junho de 1873.-REI. - AMonio de Serpa Pimentel. 
(No Diarto do Governo de 7 de jmho, n "z8) 

Portaria de 30 de agosto de 1878 

Subiu ao conhecrrnerito de siia msgestade el-rei oofficio do goiernador cixil 
d e  Lisboa, no qual exp6e que, em harmonia com as disposições do ar- 
tigo 26." da lei de 14 de maio de 1872, i&em continuado a ser passadas 
no governo CIVII as Iicenças, da sua cornpelencra, para hospedarias, para 
bilhar e outros jogos Iicitos, para espectaculos piiblicos, para o porte 
de armas e para conservarem abertas as portas além da hora de recolher 
os estabelecimeritos de venda de bebidas alcoolicas em copo ; que Testas 
lieeoças era cobrado imposto de s&llo no aeto da sua expedição emquauto 
a referida lei não esteve em execução, mas que, depois de publicadas as 
instrucções regulamentares de 2 8  de agosto do mesmo anno, s6mente foi 
exigido o s&llo das Iicenras para porte de armas aos impetrantes que não 
eram caçadores de profissáo, e para os estabelecimentos estarem abertos 
depois da hora de recolher, por se haver eutendido que, não sendo estas 
Iicen~as rebti\as ao exercicio de qualquer das industrias incluidas nas ta- 
bellas que acompanham as citadas instrucções, e não podendo por ~ s s o  o 
s&llo que Cantes pagaram ser cobrado com a contrihuiçào indiistrial, con- 
tinuaram a ser reguladas pela 1egislaç;io anterior a lei de 14  de maio, nos 
termos do artigo E5.O da mesma lei. 

No mencionado officio accrescenta o go~ernador civil de Lisboa, qiie 
este modo de interpretar a lei rererida, de accordo com a portaria do mi- 
nisterio do reino de 5 de setembro do anno passado, ao go~ernador civil 
da Guarda, tem sido geralmente acceita, mas que, ha~endo-se alguns indi- 
iiduos recusado a renovar as suas Iicenyas, e tendo por esse motivo sido 
autuados, foram absoltidos pelo poder juclicial, com o fundamento de que 
o artigo 22." da lei de 14 de maio de 187.2 tinha abolido todas as 
Iicenças ; 

E sua magestade, atteudendo ao que lhe 6 exposto pelo supradito 
magistrado, e ao seii pedido para que se fixe a verdadeira intelligencid 
da lei : 

Considerando que nas licen~as a que o seir offirio se refere, segundo o 
que dispõe a lei de 14 de maio de 1872, ba a distinguir as que não pro- 
duzem o pagamento de imposto de s e i ! ~  e as que o produzem; - 

Cpnsiderando que na prrmeira d'essas duas classes estão comprehendidas 
as licenças para hospedaiias, para bilhar e jogos Iicitos, e para especta- 
culos piiblicos, as quaes, releriodo-se ao exerciuo de industrias sujeitas á 
conlribuicno industrial, e que com ella pagam o s8ilo a que anteriormente 
eram obrrgadas pela 4." classe da tabella n.@ 3 do regulamento de 2 de 
dezembro de 1869, foram indubitavelmente abolidas pelo artigo 2 2 . q a  
lei citada ; 

Considerando qiie na segunda das referidas classes se comprehende a 
licença para os estabelecimentos estarem abertos alem da hora do recolher, 
e que não estando a parte do exercicio da industria a que ella se refere 
mencionada nas tabelias junctas ás instriic~6~s de 28 de agosto de 1872, 
nem se pagando por ella contribuição industrial com a qual deia ser 
cobrado o s&llo, fica por estes motiios incluida no artigo 26." da lei de I4 
de maio para ser regulada pela legislação antenor a essa lei ; que no mesmo 
caso esta a licença para o porte de armas, quando ella aproveite a pessoa 
qiie não teribã a profissão de ca~ador, pela qual seja tributada, devendo 
notar-se a respeito d'esta licença, que ainda quando não produzisse o pa- 
gamento de st?llo deveria ser ~ o n s e r ~ s d a ,  porque 6 3 licença que torna não 
criminoso o facto que sem ella o seria; 

Considerando, tambern, que, apesar do artigo 26.' da lei de 14 de maio 
de 1 S72permittirque a auctoridade administrati~a possa estabelecer licenças 
para fins policiaes, seria inconvenieiite restabelecer por esse mem as licenças 
abolidas pelo artigo 22.' da mesma lei, poique, não produzindo elkas a 
receita do s8llo para o thesouro publico, nem sendo necessarias para se 
exercer a acçlo da policia, que tanto póde ser rigilaote sobre as hospe- 
darias, casas de jogo e salas de espectaculos, tendo estes estabelecimentos 
Iicenças, como náo as tendo, s6 seríiriam para crear emolumentos! o que 
com relaç8o ás camaras municipaes já foi condemnado pela portaria de 5 
de setembro do anno passado, e não p6de agora ser consentido aos 
agentes do governo: 

Ila por bem mandar communicar ao governador ciitl de Lishoa, resol- 
vendo as duvidas por elle propostas, que não dexem continuar a ser expe- 
didas pelo governo civil as Iicenças mericionadas no seu oficio, e as quaes 
esta portaria se tem referido, com excepgão das necessarias para o porte 
de armas aos individuos não caçadores de profissão, e para os esíabeleci- 
mentos de venda de bebidas alcoolicas em copo terem a porta aberta al8m 
da hora do recolher, por estarem estas licenqas compreheodidas no ar- 
trgo 22g.O da lei de i4 de maio de 1872, e por esse niotivo sujeitas B legis- 
laçio anterior h mesma lei. 

Outrosim julga sua magestade con~eniente que o golernador civil faça 
constar ao publico, por um edital, que fica subsistindo a obiigação de ti- 

rarem ou reno\arem as licenças mencionadas os indiriduos que d'ellas 



tiverem necessidade : mandando recommendar por ullimo ao mesmo ma- 
gistrado que, se continudrem a ser absolvidos pelos juizes correccionaes os 
indi~iduos que se recusarem a cumprir o editai, peça ao ministerio publico 
que recorra de taes julgameotos, porque 6 esse o meio de corrigir as de- 
cisões das iristancias inferiores. 

Paço, em 30 de agosto de 1873. -Antonio Roárigues Sampaio. 
(Na Collcqão de Iegashção portugueza do lorual O Drrecto, pag 406 e 107) 

Decreto de 31 de dezembro de 1870 

(No Dtarao do Governo de 2 de Janeiro de 1874, n a  i )  

(Acha-se tra,iserpio n'esta Collecqão, pag. iK2 e 183). 

Lei de 10 de abril de 1875 

Dom Luiz, POI graqa de Deus, Rei de Portugal e dos Algarues, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as còrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo i." Fica extinclo o gremio de classe, creado pela lei de 14 de 
maio de 1872. 

Art. 2.0 Fica egualmeute extiricto o imposto da quarta parte da faxa 
sobre as casas de trabalho, oficinas, lojas ou armazens que estiierem se- 
parados do estabelecimento principal. onde habitualmente se rende ou 
fabrica. 

Art. 3.' O artigo 22.0 da lei de 14 de maio de 1872, que declarou 
abolidas as licenças n'elle mencionadas. não prejudicou o disposto na le- 
gislação administrativa sobre este assumpto, e tirou apenas as referidas 
licenças o caracter obrigatorio que para os effeitos fiscaes Ihes h a ~ i a  dado 
a lei de 1 de setembro de 1869. 

$ unico. O imposto do sêllo, respectiio Bs licenças de que trata o ar- 
tigo, continua a ser cobrado nos termos do artigo 23." 24.' da atada 
121 de Ik de maio de 1872. 

4.' O governo, depois de habilitado com os esclarecimentos oeces- 
sanos, pódc reduzir probisoriamente, ate que as c8rtes prowjam, e pelo 
modo que julgar mais appropriado, as taxas impostas a qualquer iridustna, 
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profissão, arte oii officio nas tabcllas -4 e B, quando se reconheça que 
e~cedem a 10 por cerito dos rendimentos presumi\eis dos contribiiintes 

Art. 5.' Ficam isentos de contribuição industrial os rencirnentos dos 
empregados publicos de corporaqòes adininistrativas e de estabelecimentos 
sub3idiados ou não pelo estado 

Art. 6 " ~ s  camaras municipaes de Lisboa e Porto, na occasiáo em que 
nomearem os dois membros de cada junta dos repartidores dos bairros, 
elegerão mais dois cidadáos da classe industrial para com a junta central 
dos repartidores decid~rem as reclamaçóes, que a esta forem presentes, 
das resolug6es dos gremios de profissdo, e que ate aqui eram decididas 
pelas mencionadas camaras. 

$ unico. D'estas decisões liaver& o mesmo recurso que a lei de 30 de 
julho de 1860 faculta no artigo 23." a respeito de rdenticas decisões das 
camaras municipaes. 

Art. 7.0 Deixa de competir as camaras municipaes de Lisboa e Porto 
a faculdade que a todas as camaras municipaes confere o artigo 21.' dd 
lei de 30 de julho de 1860, passando a repartiçao, que nào houver sido 
feita pelos gremios, a ser executada pela junta central dos repartidores, 
composta nos termos do artigo antecedente. 

Art. 8.O Todos os bancos, creados posteriormente b lei de 9 de maio 
de 1872, ficam sujertos ao imposto unico de 10 por cento, nos mesmos 
termos em que foi concedido pelo artigo 2 . O  d'essa lei aos estabelecimentos 
que at6 á dala d'ella gozaram da isenyjo de impostos. 

$ unico. A dispoç~ção d'este artigo não prejudica o pagamento do sbllo 
detido pelo conbecimentp de cobrança, nem o de qualquer imposto addi- 
cional destinado aos districtos o11 municipios. 

Art. 9.0 Fica modificado o artigo 21.' e ampliado o artigo 23.' da lei 
de 30 de julho de 1860, refogado o $ 2 "0 artigo 23 " da referida lei, 
re~ogados os artigos &.O, 5 O ,  6.0, 'i O,  1 4 . O  e 1 9 . O  da l e ~  de 1 4  de maio 
de 1872 e a ~ e r b a  201." do regulamento de 28 de agosto de 1812, de- 
clarado o artigo 22." d'aquella mesma lei de 16 de maio de 1872, alte- 
rado o artigo 4 da lei de 9 de maio do mesmo anno, e re~ogada toda a 
legislayáo em contrario 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 20 de abril de 1875. - 
EL-RBT, com rubrica e guarda -Antonio de Swpa Pzrneidel. - (Logar 
do s&ilo gande  das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarzo do Governo de 19 de abril, n o  86). 
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Lej de 10 de abril de 3 875 
Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 

Fazemos saber a todos OS nossos subditos, que as côrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo i." São reduzidas a 60 por cento, nos tres districtos dos Açores, 
Angra, Horta e Ponta Delgada e no districto do Funchal, as taxas da 
contribuiq30 industrial relativas a todas as profissòes, induslrias, artes ou 
officios comprebendidos na tabella geral que faz parte do regulamento de 
28 de agosto de 1872. 

Art 2." A peicentagem de contribuirão de renda de casas recair& nos 
mesmos districtos sómente sobre os valores focativos, não inferiores a 
18&000 rkis em terras de 3." e 4 " ordem, e a 10$000 rkis nas de 5." 
e 6.' 

Art. 3." São applicavers ás terras de 3 " ordem, nos referidos districtos, 
as taxas da contribuiçâo sumptuaria, designadas na tabella que faz parte 
do regulamento de 30 de agosto de 1872, pata as terras de 4.", 5." e 
5." ordem, e reduzidas a 60 por cento para esta ordem de terras, nos 
mesmos districtos, as taxas respectivamente insertas na mencionada tabella. 

Art. 4." Fica rexogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 10 de abril de 1875, - 

EL-REI, com rubrica e guarda. - Artlonzo de Serpa Pzmenlel. -(Lugar 
do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzar.o do Gozerno de 20 de abril, n a  57). 

Lei de 15 de maio de 1878 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de  Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a lodos os nossos subditos, que as cdrfes geraes decreta- 
ram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo i.' Os dividendos das companhias de viação, sociedades ano- 
njmas de responsabilidade limitada, ficam sujeitos ao pagamento do imposto 
unico da contribuiçdo industrial dc 6 por cento, quando os referidos dni- 
dendos nào sejam superiores a 6 por c ~ n t o  do seu capital. 

Art. 2.' Fica retogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc Dada no Paço, aos 15 de maio de  1878 - 

EL-REI, com rubrica e guarda. -Antomo de Serpa Pzmentel. - (Logar do 
s6llo grande das armas reaes) 

Carta de lei, etc. 

Lei de 3 2  de margo de 1879 

Dom Luiz, por grasa de  Deds, Rei de Purtugal e dos Algurbes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes geraes decretaram 
e nós queremos a lei seguinte : 

.................................................... 
Art. 2." restabelecido o imposto de 28000 a 80$000 reis sobre as 

licenças para a venda dos tabacos, as quaes serão obr~gatorias nos termos 
da lei de  13 de maio de 2864, ficando por esta fórina revogado o ar- 
iign 21.' da lei de 14 de maio de 181'2, e abolida a taxa da coniribuifio o- - -  

industrial pela renda de  tabacos. 
.................................................... 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço da Ajuda, aos 31 de março de 

1879. - EL-REI. com rubrica e guarda. - Anton~o de Seya  Pim,entel.- -v--. - 

(Lagar do sêllo grande das armasreaes).  
Carta de lei, etc. 

(No Dzavto do Governo de 1 de abnl, n ' 73) 

Lei de 23 de junho de 1879 

Dom Luiz, por grdçù de Deus, Rei de Portugal e dos Algarres, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decretaram 
e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." E livre a industria e o commercio da polvora iios termos da  
presente lei. 

Art. 2: Os artigos abaixo meiicionados, quando importados de paizes 
eslrangeiros e despachados para consumo, pagarão nas alfaodegas do con- 
tinente do reino e ilhas adjacentes os seguintes direitos por cada kilo- 
gramma : 

Nitrato de potassa (salitre), 30 reis ; 
Polrora (iricluindo as taras), 200 reis ; 
Dita em cartuname (incluindo os projectis e as taras), 300 réis; 
D~nami te  (incluindo as taras), 950 réis. 
Art. 3.0 São addiciouadas a tabella A da lei de $4 de maio de 1872, 

as  seguintes taxas : 
Fabrica de polvora ou dynamite: 
Tendo até cinco operarios, 25000 rkis ; 
Por cada operario a mais, 28000 reis;  
Tendo um s6 operario, e fabricando sómente pol\ora de mtnas ou bom- 

bardeira, e polroia de  caga, 2&000 reis; 
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Tendo um s6 operario, e fabricando sómente polvora de minas ou bom- 
bardeira, 11$000 reis. 

Art. 4 . O  Os vendedores de polvora e dynamqte devem habilitar-se com 
licença para esta venda. 

$ unico. Estas licenças ficam dependentes do pagamento annual do 
imposto de 800 r h s  a P0$000 rhs ,  graduado segundo a importancia da 
venda. 

Art. 5 .O  As fabncas e depositas de  polvora e dynamite ficam sii~eitos á 
legislaçdo geral sobre estabelecimei~tos perigosos e incommodos. 

Art. 6.' O goveyo fará os regulamentos neeessarios para a importação, 
exportação e ~ e n d a  de poltora e dpnamite. 

Art. 7.' Fica revogada toda a legislaçào em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paqo, aos 23 de junho de  1879. - 

EL-REI, com rubrica e guarda. - Henrique de Barros Gomes - João Chry- 
sostomo de Abeu o Sousu. - (Logar do sbllo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Diarto do Governo de 18 de  unho, n . ~  142). 

Lei de 31 de março de 1880 

Dom Luiz, por grdça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decre- 
taram e n6s queremos a lei seguinte- 

Artigo 1 ." E abolido o imposto de riaçtio, addicional ás contribuiçdes 
de  renda de casas, sumptuaria, industrial, de direitos de mercê, de ma- 
triculas e cartas, de decima de juios, de registro e do pescado. As verbas 
principaes das contrrbuiç~es referidas serão augmentadas na proporção da 
taxa ergqiie o dito addicional se acha actualmente fixado, nos termos das 
cartas de lei de 30 de julho de 1860 e de 16 de abril de 1867, se por 
outra fórma não viér a ser regulado quanto a algumas das mesmas con- 
tribuições. 

único. O governo publicará as novas tabellas das contribniçôes sum- 
ptiiaria, industrial, de direitos de mercê e d e  matriculas e cartas, organi- 
zadas de conformidade com o disposto no presente artigo. 

Art. 2." Fica retogada a legislação em contrario. 
' bIandamos portanto, etc. Dada no Paço, em 31 de março de 1880.- 

EL-REI, com rubrica e guarda - Nenrique de Oumos Comes. - (Logar 
do sê110 grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 

Decreto de 3 de junho de 1880 

Em conformidade com o disposto no artigo 1.' 5 uiiico da carta de lei 
de 31 de maico proximo findo: liei por bem appiotai. as  nova3 iabellas 
da contribuiçáo industrial e da eontribuiçáo sumptuaria, que baildm assi- 
gnadas pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, e 
substituem as tabellas anriexas aos regulamentos de 28 e 30 de agosto 
de 1872. 

O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha entendido e faça 
executar. Paço, em 3 de junho de 1880. - REI. -Henrtqw de Barros 
Gomcs. 

[Orn i~ in~os  a tabella d a  eontribu~ção sumptuaria. que vae no logar 
poP"'0). 

(No Dzarzo do Goeierno de 14 de :anho, n ' 13%) 

Quadro geral das taxas a que esláo speitas as profissões, inlustrias, artes 
e offieios que farcm parte da labella B, parte Iea 

1 Taxas segundo a ordem dar terras 

Para os elrzitoj $<.ta iabell~, 3 p,pula~?o dz qual,lucr c . id~d? ou v,lla i*oilipyh~n- 
d ~ r a  todos 05 iubilanlec das frcgueziaj, zulss iedzs e;lejarii dcntrc da pouoa(.in 
<tl>inernda IJP  (me ?e l'lalr. mas $0 aos h.Lilanr(ns iI'es.;a povuqjo rcrjo applicad;~.; as  -- 
taxas da ordeG-da terra á que ella corresponda por aquelle calcujo 

Os habitantes das ditas freguezias que fitarem fora da povoaçao agglomerada serão 
taxados segundo a ordem da terra immediatauiente inferror. 

Nos arredores de L~sboa, as freguezias de S Bartholomeu do Beato, dos Santos Reis 
do Campo Grande de S Sebastião do Lumiar de Nossa Senhora do Amparo de Bem- 
fica de Nossa ~ e i h o i a  da Ajuda e de Santa %iaria de Belem serão, oom a parte ~ural  
das'frcguezias extra-muros da cidade, cons~deradas terrab de terceira ordem 

Nos arredores do Porto, as freguezias de Campanhã, Lordello, Foz e Paranhos serão 
(No Daarzo do Governo de O de abiil, n a  7.5.) consideradas como terras de quana oraem. 
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Tabella geral das indastrias, profissões, afies e oBcios 

- 
w - 
Y Designapão, por ordem alphahetica, das industilas, profissões, artes e oficios .. 
n 

................................... Abridor ou gravador com estabelecimento ou oficina 
Aço em espelho (estabelecimento para pbr). ................................. 
A$?ougue (emprezano de). ....................................................... 
Açougue (emprezario de) para venda de gado miudo.. .................................. ...... Actor ou actriz de companhia estabelecida pai mais de tres meles no mesmo local. 

,Adelo (com estabelecimento) ................................................ 
Adelo ou vendilhão volante, vulgarmente chamada ferro vellio ...................... 
Administradores de bens ~ s t i c o s  ou urbanos e de quaesquer rendas pertencentes a particu- 

lares ................................................................ 
Admmistradores de emprezas Iitterarias. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
Advogado com exercicio e passados dois annos depois da ?ua formatura.. ................. 
Afeiidor de pesos e medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AEnador de pianos, harpas, cravos e outros iostrumenlos. ........................ 
Agencia commeicial (emprezario ou dono de sscriptorio dc) ........................ 
Agencia de companhias estrangeira$, de sewros de vidas de fooo ou maritimos .......... 
Ageocias indeterminadas ou individuos qzc diaeiu viver,'da sua agencia, quando não possani 

ser  classificado^ de outro modo.. ................................. 
Agentes de bancos, companhias ou quaesquer emprezas ............................ 
Agentes de cambioq fundos pubtieos, navios ou mercadorias, vulgarmente chamados correto- 

cores sem ser de nuinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agentes ou commissiouados volantes para compras por conta alheia da cereaes, Iiquidos, 

fructos e outros generos com dastino as fabricas ou armazens de seus donos.. . . . . . . .  
. . .  Agentes de enterros 

Agrimensores, avaliadores e louvados (quando fazem d'isso a sue habitual profissão) .... 
Aguardente de qualquer especie ou genebra (fabricante de) não distillaudo generos de pro- 

duc ão propria, cada hectolitro da capacidade das caldeir&, em catla mez de trabalho, seja 
quaf for o nurnero dos dias 

Nos lambiques ou distillações ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nas distillagões intermitlentes ..................................... 
Nas distillacões continuas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Em Lisboa dezesete vezes estas taxas, e no Porto treze e meia vezes para compensar os 

direitos de consumo ............................................. 
Aguas mineraes ou thermaes (vendedor de). .................................. 
Albardeiro, com estabelec~mento ....... ............................... 
Alcatrão, hren ou outras materias resinosas (iabricante de). 

Tendo um ou dois operarios, cada um. ...................................... 
Tendo mais de dois at6 seis ......................................... 
E cada operdrio a mais ............................................. 

Alfaiate ou algibebe (com armazem de fazendas ou fato feito).. ...................... 
AIfalates de medida, com estabelecimento . . .......................... 
Alglbebe, com estabelecimen~o ........................................... 
Algod%o (fanqueiro ou mercador por miudo de tecidos de) ............................... 

Taxas nas terras de 

1 
s a 3 5 2  1' " 3.3.. 
E 5 2 ordem ardem ordem ordem ordem 

L & "  i 

' I 
/ e ,  - 
0 - m - - _ 
2 2  

-- TZ - 73 61 m '  

ordem , " 
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De~ignação, por ordem alphabetica, das industrias, profissões, artes e officios 

Almocreve ou reeoveiro -~.-- ~ . . . . . . . . . . . .  Cada cavalgadura.. ........+.S........ 
Cada jumento, tendo dois ou mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cada carro que tiver com parelha correspondente ......................... 
Cada carro com uma cavalgadura .. .............................. .................................................. Alogador de moveis 

Alngador de objectos funeranos e armacões de egreja ............................... 
Alveitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  .............. .............. . . .  
Alviçareiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 
Amolador ambulante . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amolador, com estabelecimento ... . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . .  
Apontador de obras . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Apparelbador de navios .......................................... 
Arame (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aramelro, com estabelecimento de Ob~ectos de arame ........................ 
Arcbtecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arcos de barris ou de pipas (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armelro de armas de fogo ou brancas, com estabelecimento. .................... 
Ariaes de embarcação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 
Ar~ox (ertabecimento de descascar) que não seja de producção propria-cada par de mos. .. 
Assucar (fabrica de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Assncar (fabrica de relinação de) com motor a vapor ou agua . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Avahadores (quando fazem d'isso a sua habitual profissão) Vide Agrmmsores ......... 
Bzeite de oliveira (fabricante da) que não se]d de produri;ão propria 

Cada vara ou prensa ordrnaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cada prensa ou maehina de espremer azeitona a vapor . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Azeite de oli~eira ou de qualquer outra qualidade (mercador exclusivo por miudo de, com 
estabelecimento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Azeite que não seja de oliveira (fabricante de), cada prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aenlelos (fabrica de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bacalhoeiros .................................................... 
Bahuleiro com estabelecimento ............................................. 
Balanças (coustmctoi de pesos e de) ....................................... 
Bancos eompanbias ou sociedades auonvmac estabelecidas no reino e ilbas, e comprehendi- 

das na carta de lei de 9 de maio de 1 8 5 e  no arti$o 8 o da carta de lei de 10 de ahnl de 
1875 (artiço 3 o do regulamento de 28 de anos10 de 1872) 10 por cento unicamente sobre os 
juros e dividendos distribuidos no anno aGenor ao do lançamento excluida a parte prove- 
niente de titnlos de divida fundada, rendimento de predios inscriitos na matriz da contri. 
buiç3.o predial, acções de quaesquer bancos ou companhias, su~eilas a este ou identieo 
imoosto, ohriaacões da eomoanhia do credito oredial nort i im~~í rnntraetos de suoorimeiitoq . . . . . . .  
paiù p;iyameüto' d3s ~ ' ~ J ~ ~ ~ ~ I u ~ . : I I v ~ ~ R ,  auclur~iadùs P & i & d ;  lerde $2 de illiir<o de IS?, 
c jurds ccrld; r. Jeierii1:n 8clos, qiic os crt.ilulos cooceJ?reiii aos a:rinniqas sobre o valor 
dos r~pitars  por rllrs ~ub~criploz C e1Ierlii~aiivnle liay,,z. ,lii~u.lo szld nece'sario iinmobilisar 
grandes capitaes em consinicçòes e emquanto estãs durarem. .................... 

Bancos, companhias ou sociedades anonvmas estraneeiias de aualouer esoecie e natureza. 

Rsiereucla as tdbellas 
,6 am que 
Z e~taa consideradas 
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Taxas nas lerras de 

F 

ordem ardem ardem ordem oldem 

- 
a 

-- - 

6 1  o -  

ordem 2 

com rehendidas na carta de lei de 9 do, i a t o  de 1872-e no artig6 %*'da caris de lei de 10 de 
abnfde 1875 (5 unieo do artigo 3 "do regulamento de 48 de agosto de 1872). 10 por cento 



DECRETO DE 3 DÉ JUYHO DE 1880 

- - - 
Y Designaç.50, por ordem alpbabetica, das industrias, profissões, artes e officios 

z 8 

B 

5 em que 
Z esta3 consideradas 

as profissões 

1 %  
ordem 

uoiramvnte subrt. os juros i. Jivdendos <Ii$irit~uidos no 3ono sriterit,r ao dai Iançanieot,,, si, 
roni rrlaqáo as upcraqCes e trdn.jacqCej feitas eui territoriu purtup~cz, e exiluida a pdrle 
oro\.enirntr dc titulus ti? diviJi fundudd, rt.u.iimi~ntu de ~ i r d i ) i  inicril,tq 9 nd tiiatril da ?,in- 

e c, 

Taxas nas terras de 
g 
* 

g 2 
2 - I - 

0 

ordem ordem ordem 3 a 

iribnição predial, acções de quaesquer bancos ou coniphhias aujeitãs a este ou a identico 
imposto, obngações da companhia do cred~to predial porruguez, contratos de supprimentos 
para pagamento das classes inactivas auctorisados pela lei de 22 de março de i872 ejuros 
certos e determinador, ue os estatutok concederem aos accionistas sobre o valor dos ;apitaes 
por elles subsrriptoa e e%ectivamene pagos, quando seja oecessario immobilisar grandes ca- 

/ pitaes em construcções e euiquanto estas durarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8 6 A  - -  -4- -8- -6- -r- -6-  -6- 10% 

57 Banheiro que tenha barracas ambulantes para banhos no mar ou nos rios.. . . . . . . . . . . .  57 B 1'  8 .  2$240 i6960 i8400 160.50 6770 8560 -6- 
54 Banhos no mar ou nos rias (em~rezario de). no Teio e suas margens. desde a altura de Sacavem 

ate a barra 
" .  

Sendo em barcas ou barracas iixas de madeira 38 R 9 .  ......................... - - -8- -6- -6- -6- -a- -8- 336600 Sendo em barracas volantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - B  - - - -  -8- -8- -6- -8- -r- iirnoo Em qualquer outra parte, metade testas  taxas 
59 Banhos mineraes ou tbermaes. alimentados por nascentes (emprezario de) ............ gg B 2 - 564000 286000 28$000 288000 288000 1 986040 -8- 
60  anhos publicos de vapor, artificiaes ou siniples sem nascente de agua (estabelecimento de) 
61 Banqnetros, caoitalistas, negociantes ou mercadores nor grosso em ouaesouer obiectos ou 

60 B 1 1  6 22J4Ml 186200 126600 98800 76700 48900 -6- 
. - . . A .  

geineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Entende-se aue e banoueiro ou caoitalista. o niie habitiialmenle desconta Intrac. nii oiitros . . . . . . . . .  

papèis dr irvtliti), r0mprn *, v A l r  funih: ~uhlicos, hzTi~iret i i i i~~. ; ,  recrh? P ri~p;i  Iior 
cunh allteia, oii tir:, r~ndioici~tu di, ,.rnprt.p* JU alugu<'r de eapities pui Meio dc outras 

~ - 
quaesquer transacçòes de siuulhante natureza 

Entende-se que e negociante por gi-0~40 O que faz commercio de importação ou exportação 
Entende-se que e mercador Dor arosso o aue comora mercadorias oara as vender. de 

ordinario, aos mercadores por miudo 
Não 8 considerado neeociante por grosso aquelle que so vende a retalho ainda quando 

importa, em peque& escala, generos nacionaes ou estrangeiros se este: generos forem 
para sortimento exclusivo das suas lojas de retalho, devendo n'este caso ser collectado 
segundo a sua especalidade na classe que lhe corresponder 

63 Barbeiro (com estabelecimento ou seu1 eiie, sendo sangrador) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
63 Barcas permanentes de passagem nos rios (dono ou emprezario de), excepto quando pertenqam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  as municipalidades 
611 Barcos e outras embarcações maiores ou menores que ndvegam nos rios (dono ou rendeiro de) . . . . . . . .  6.5 Batatas (mcreador por miudo de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
66 Batefolhas (mercador de folhds ou laminas de metaes) .......................... 
67 Batefolha com estabelecimento de preparar metaes em folhas ou l a m u a ~  ................. 
68 Bazar de mercadorias novas (emprezario de) ................................ 
69 ' Bazax de mobilias usadas (eniprezario de) ................................ 
70 ' Betumes (fabricante ou mercador por miudo de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7i  Bilhar (casa de) sem botequim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
72 Bolacha ífahrirantn ~ ~ - - . ~ ~  

Sem machinismo á vapor ou agua, e tendo ate tres operarios.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cada operario a mais . . . . . . .  ................................. 

73 Bolacha (mercador por miudo de) com estabaiecimento ..................... 
74 Bolacha (mercador por miudo de: vendendo tambem f a r d a s ,  semeas e productos analogos) 

; com estabelecimento ............................... .. .. .. ..... .; .....S...., 
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Referencia as tabellaa 
em que 

está3 consi?eradns Taxas nas terras de 

DesignaçPo, por ordem alphabetica, das industrias, profissões, artes e of8cios / I ,  
1 .  g. 3.  4. 3 .  

' ordem oidem ordem ordem ordem 
6. 

ordem 

Cera e mel (creador de) 
Ate trinta colmeias nada paga, e de trinta a noventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cada colmeia a mdrs ... . . . . . . .  Cereaes (mercador por miudo de). . . . . . . . . . . .  Cerieiro (mercador oii fabricante de velas ou de outras ubras de cera) 

Cerveja (mercador de) - . , . . . . . . . . .  
Cerveja ou bebidas ça~nsas (fabricante de), tendu ate rinco operarios . . . . . - . . .  . . . . .  Tendo Inala de cinco . 
Cerz~dor com eútaheieeirnento . . . . ., . . . . . . . . . . .  Gha (oieicador por miudo de) 
Chapéus (fabricante ou mercador de) . . . . .  . . .... Cbaaéus de sol com tecidos de seda (fabricante ou m ~ r i n d n  dr) . . 
ChGeus de sol com tecidos não de seda (fabricante ou mel cndoi de) 
Chccoiateuo (fabricante ou mercador) . . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  Chumbo para caça (fabricante de) . . . . . . . . .  
Cinzas (mercador de) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . 

. . . . . . .  Cirnrmòes da antiga escola ou algebrrstas. . . . . . .  Cobr :dor nos acoüwes.. . . .  " .. . . .  . . . . . . . .  Cobre em chap,? (rnercadur de). . 
Cfibre (fabricante de objectos de pequendu 'dimeIkões de) taas como caçarolas e Outros nimi- . . . . . . .  . . . .  Ihantes .......... .. , . . . . . . . . . .  Coiros eortidos de qualquer qualidade (mercador de) 
Cairo8 eortidos de oualaiier oualidade fmereador ~ o r  miudo de) . . . . . . .  
Cola (fabricante dej. ' . : . .' . . . . . . . . . .  
Colchoeiro, com estabelecimento . . . . . . . . - .  . . 
Colheres de pau, palitos, gamellas, tinas e outros objectos analoyor (fabricante o11 morcddor de) 
Collegio de educação, nào se entendendo sob esta denouiina$ão as aulas de instiucçdo pri- 

maria so de alumuos externos (emprezariu de) . . 
Commissario nos mercados publicas de vinho, azeite e rerenzi, (quer volantes ou com estabe- 

leciiusnto ou numero, salvo se forem c1assific:idas como oep.ociaiitis) 
Companhia auonyma de qiidlqucr especie, commerrin! ou ibdu\trial, nXo eoiilpreliendida na 

eart:, ap. lei de 9 iie innio de 1875. sabre os dividendos 4ue distribuir aos accionistas no .......... ~, . . . .  anuo anterior ao do laujamento . . . . . .  
Quando os estabelecimentos sejam excluuramenre fabris e que não eitejam tributados 

u'esta lei por indicado~es niechanieos especiaes que produadm iinpozto mais clevado 
Quando os dividendos das companhias de viação sociedades anonymas de responsabilidade 

limitada. não forem suoernores a 6  Dor centodo capital respectivo, pagarão, conforme o . . .  di~postÓua carta de lei de I8 de maio de L878 :. . . 
Companhia de trabalhos braçaes tom caraeter officidl, sobre os lucro5 dislrrbuflos no UltimO 

auno anterior ao do laneamento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
para fornecer as mercearias 

vender na propria casa, seu1 

comida, hortabças e fnielas .................................... 
i67 Canterro~fabrl~anteoumercadordemissan~as) ................................... 
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Referencia as ttbellas 
E em pr 
E esiao consideradas 
.S as piO6ssEes - 
'z- 
D w - m S e u %  
" S $ S  

Taxas nas terras de 

Designa~ão, por ordem alpbabetica. das induslrias, profissões, artes e officios 

9 L  3 .  4' 
ordem ordem ordem 

5 8 

ordem 
1 

ordem 
6.  

ardem -- 
..... . . . . . . . . .  468 Contraste ( a l h  da taxa que lhe pertença pelo estabelecimento, tendo-o) .......................... i69 Cordas para instrumentos (fdbricante ou niercado? de) 

I10 Cordoeiro (fabricante ou mercador de cabos e outros âprmtes para embareaçbes). .......... 
I74 Cordoeiro, fabrirante ou me~cador somente de cordas, cordel ou fio . . . . . . . . . . . . . . .  
i72 Coronheiro, com estabeleciniento . . . . . . . . . . .  ........... 
173 Correeiro, com estabelecimento (fabricante ou mercador) . . .  . . . . . . . .  
174 Corretar de camhios, lundos puùlieos, navios ou mercadorias, sendo do numero . . . . . . . .  
175, Corretor de eanibio; fundos puhlicos, navios ou mercadonas, não sendo do numero . . . . .  
i76 Cortiça (fabrica de preparar), cadd caldeira ............................... 
177 Cortipa (mercador por grosso de) ......................................... 
178 Cortipa (mercador por miudo de) ............................................. 
179- Cortumes (fabncante de), ea8a metro cubico de capacidade dos caixões tanques, tinas ou cubos 

eni exercicio (inclue se a capacidade da parte dos caixões denominada  olho^^). .......... 
180 Costureira ou engommadeira em casa piopna com operarias.. ....................... 
181 Cravador, o que crava pedras preciosas, com esiabelecunento.. ........................ 
i84 Cuteleiro, com estabelecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
i83 Bança (mestre de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18k Danparino ou dançarina de companhia estabelecida por mais de tres mezes no mesmo local . . 
i85 Denlista (o que so tira dentes, sem vender objectos da sua arte) .................. 
18ú Dentista, fabricando dentes e vendendo nb]t.ct~s da sua arte ....................... 
487 Desenho (mestre de) . . . . . . . . .  ............................... 
188 Desenhador para fabricas. . . . . . . . . . . .  ........................... 
189 Despachante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
490 Director de typographia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
191 Directores, gerentes e thesoureiros de companhias anonymas de qualquer especie. . . . . .  
492 Dobador. . . . . .  . . . . . . .  . . . . .  ........ 
493 Dourador, bronzeador ou -alvanisador com eslabeleumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
194 Bourador de ornatos com~stabeleeimenlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
195 Droguista (mercador por miudo de &rogas com estabelecimento) . . . . .  
i96 Editor, o que faz disso a sua habitual profifsâo, ou os que publicam obras em periodos certos, 

como almanaks, annuarios, etc . . . . . . . . . . . . . .  . . 
197 Eira com trilho e gado para debulhar cereaes que não sejam de lavra propria (alugador de), 

por cada quinze dias de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i98 Elasticos para ?uspensonos, espartilhos, ligas e outros objecto9 analogos (fabricante ou mer- 

Cddor de) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . 
199 Embut~dor, com estabelecimento . . . .  ... . . 
200 Empregados de compromissos maritimos, taes como facultativos, botirarios ou outros empre- 

gddos, quando exeriam a sua industria exclusivamente a bordo dos navios, sobre 04 seus 

1 '  
1: 
4. 
i '  
i '  
4 * 
i* 
i a  

1' 
i.' 
1.' 
1 '  
1 -  
i .  
i - 
i' 

vencimentos ...... :. ..... . . . . . . .  
201 Empregados publicos de corporações ou estabeleciheihs: ate 3&$& reis de vencimento, a 

mesma deduccão aue liverem os emoreoados do ~staclo. e de 3008000 reis oara cima looo 
que deixem d; sub'sistir as deducçõe<douddeeFetÓ de 26  déjaueiro de 1869 (verba supprimida 
por virtude do disposto na carta de ler de 20 de fevereiro de c875) . . . . . . . .  

202 Empregados publicos aue iecebam emolurnentos, tenham ou nao vencimentos pelo ih&ouro, 
sobre a importancia d'esses emolumentos, seeundo a lotaeão d'elles, ou sobre-o Iiauido dis- 
tribuldo pelo cofre respectivo nas eorporáçõès onde o h a s  ........................ 

203 Emprezario de ionstnicções de edificios ................................................ 
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Designação, por ordem alphabetica, das industrias, profissões, artes e officios 

Estojos ou carteiras de bolso (fabricante ou mercador de) ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Estrumes (mercador de) 
Estncador (emprezario). . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Explicador particular de n~athemaiica ou de outras seien~las, ainda que seja lente ou professor 

dos estabelecinieatos de instrucqão pagos pelo estado . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fannha (mercadlr por miudo de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farinhas (fabrica de) com rnaehinismo a agua ou vapor para moer, peneirar e clarificar as fa- 

rinhas rem fazer pão ou bolaelia cada par de moi. ........................ 
Quando a fabrica moer somente, cada par de mos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fatos para rnasraras. theatros, etc (alugador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferrador rom estabelecimento . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferragens novas (m~rcador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferragens novas (mcrrador de) vendendo olyeclos de luxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferragens usadas (m~reador de) coin eslaheleeimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ferro (fahicante de objectos de pequenas dimensóes de) ....................... 
Ferro eni barra, chapa, ver*alhãn, ete (mercador de) com eStabelecimento . . . . . . . . .  
Ferro em moveis (f;tbricant6?ou mnri?.dor de camas, cadeiras e outros objectos de mobiliaj . 
Fiacãc de algodào, lã, ou linho (f2brica de) 

Cada dez fusos movidos p ~ r  agua, vapor ou eaval$aduras, quer sejam para trama, ordidura ..................... ou para torcer . . . .  . . 
Cada dez fusos movidas a mão . . . , .  
Por menos de dez fusos nada se paga, nem lambem pelas fracções dos rnultiplob de d a .  

Fiel de ft'ilos.. . . . . .  
Fio de oiru ou prata (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . .  
F~scees dos arrematantes do impo:to do real de agua e dos impostos munieipaes . . . . .  
Flores artificiaes (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flores ou arvores naturaes iinercador de) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fogueteiro (fahrieante ou mercador de fiiaos de artificio) . . . . . . . . . .  . . 
Fogàes de sala (conbtructor ou inereadordej . . . . . . . . . . . .  ......... 
Formeuo (o que fdz fôrmas para calpaùo e outros destinos) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farneiro (emprezario de foroos para cozer pio sem vender) ....................... 
Fressura (loja ou logar onde se vende) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fructas (exportador de) que não sgam da sua producção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frnctas e hortali$as (mercador por iuiudo de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fructas e hortalipas em barros (mercador de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fundas para quebraduras (fab~lcdnte ou mercador de) ... . . . . . . . . . .  
Fnndicão de objectos de grandes dimensões de bronze, cobre, feiro e outros metaes ndo preciosos 

(emprezario de) 
Com motor a vapor .......................................... 
Sem o dito . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fnndiçao de objectos de bronze cobre, ferro e outros metaes (emprezano de) 
Com motor n vapor da forr: de 6 ou mais eavallos ............... ..... . . . . . . .  .... Inf~rior  a 6 úitiis . . . . .  ..... Sem motor a vaoor . . . . . .  

Fundição de typos ou de outros obl~ctos tg:,sgraphicos jcmprezario de) . . . .  ..... 
i Fnnileiro com e5tdheleciniento de ob~ect.,a de lolha branca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
/ Gabinete de leitura (emprezario de) . . . . . . . . .O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

Reierencia ás tabellas 

a as p106ssOes 
P ---- 

0 3 "  " 5 2 s  

Taxas nas terras da 

- - .- 

1 %  1 9 '  3 %  48 5 '  
ordem ordem oidem ordem ordem 

- ~ 

6 '  
ardem 
- 

ISPSO 
88400 
48i00 

48209 
4>200 

-pr - 
-e- 
18820 
13% 
7Si00 

2 18000 
lBoiS0 
168-19 

143000 
i$200 

-6- -5- 

4860 
4SPi!O 
4ã-00 
1 62% 
13S20 
Id;fi?0 
4621'0 

I88-0 
1$8?0 
76700 
18820 
-1- 
19820 

-$- 
-1- 

- -- - >- 
-h- 
-$- 
18820 
13820 
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Reierencia aa tbbsllas 
3 em que 
2 :atdo consideradas 

as profissces 
" 
75- 

Taxas nas terras de 

Designaçio, por ordem alpbabetica, das industrias, profissòes, artes e offiaios - 
6 '  

ordem 

Gado (comprador de) por conta alheia ...................................... ............. Gado cavallar ou muar (mereddor de) . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gado ovelbum ou caprum (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ Gado suino (mercador de) nos districtos de Lisboa, Santarem, Portalegre, Evora e Beja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Em todos os outros . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gado vaccum (mercador de) .................... Galão de oiro ou prata (mercador de) . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Galão de oiro ou prata (fabricante ou mercador de) . . . . . . .  
Galochas (fabricante ou mercador de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gèlo artificial (fabrica de) . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gesso (mercador de ohjectos de) com estabelecimento . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Grasa (estabelecimento de engraxar ealeado) . . . . . . . .  . . . . . .  Graxa (fabricante ou mercador de) . . . . . .  
Grnde (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guano (mercador de) 
Guana ou ectrume artificial (fabrica de) 

Com machinismo a vapor ou agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Sem os ditos .... 
Guarda livros ou primeiro caixeiro de escriptorio . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Harpa (meslre de) . . . .  . . . . . . . . . .  
Hospedana tenba on não con]unctamente casa dc pasto. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ncnl~ador 'de creados ou ereadas de servir (com estabelecimento ou sem el l~) .  .......... 
Instrumentos astronomicos nautitos ou d p  phv~ica (fabricante ou mercador de) ........... 
instrumentos de cordas, n& sendo $anos ou hárpas (fabricante ou mercador de). . . . . . .  
Instrumentos de cirurgia (fabricante ou mercador de) ............................ 
instrumentos musicos de venlo (fabricante ou mercador de) ..................... 
Jardineiro (emprezario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jogos publiço~ de malha ou bola, ou os licitos de cartas, ainda que haja um so . . . .  
Jumentos (alugador de) Cada um nas terras de i.- ordem.. . . . . . . . . . . . .  

Cada um nas terras de 2 ' ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cada uma nas terras de 3 . ordem . . . . . .  . . . . . . . . . .  
Nas outras nada pagam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lagareiro mestre de laear de fazer azeite.. 

Lã (mercador por miud; de tecidos de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lá em bruto, cardada, lavada ou fiada (me~eador por miudo de) . ..I. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lapidario com estabelec~mento.. 
Latoeiro (mercador ou fabricante de objectos de latão) com estabelecimenlo.. ............ 
Lavadouros de lã (emprezario de) einpregaudo prensas hydraulica5 para empacotar. . - - . 
Lavadonros de lã (emprezario de), sem prensas hydraulicas para empacotar . . . . . . . . . . .  
Legumes (mercador por miudo de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leiloes (agente de) com estabelecimento ou sem elle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leite (o que tem animaes sem emprego na aoricuitura e somente para venda de) 

Cdda vacca nas terras de 1.. e 2 wrdema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Em todas as outras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cada cabra nas terras de L: e 2 = ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nds de 3 ' ordem. 

Em todas as outras terrasaada se paga 
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e 
$ 
e 

e 
0 Y Deslgnasão, por ordem alphabetica, das industrias, profisrões, artes c officios - 
i = 

Taxas nas terra9 de 

U i I "  2 "  3'  

5 ordem orden,_ a 

-a- . . . . .  .... . . . .  
... . . . . . . . . . . . . .  . . 

. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... . . . .  . . . . . .  

. . . . . . . . .  . . .  

. . . . .  . . . . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

326 Louça de po de pedra (mercador de) . . . . . . . .  . . .  . . .  
348 Lonça ordinaria de po de pedra ou commum (fabrica de), cada forno. siila qual foi o -ru de5tiiio 1 
J26 Lonpa de porcellana (fabrica de), cada forno seja qual for o feii de~tmo. . . .  . . .  327 Louças de porcellana e outras finas estrangeiras (mercador de) , . , 

. . . .  328 Lonvados Vide Agrimensores . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  , 
399 Luveiro (fabricante ou mercador de) ............. . . . . .  
530 Madeiras (emprezano de cortes de) para eairabir tabuado e madeira de cousti uccio 
331 Madeiras (fabrica de injectar) 
- Tendo dte cinco operanos . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  - Por cada operario a mais . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

334 Kagarefe (matador ou esfolador de gado) ...... 
333 Manteiga, como industna separada da agricultura (fabrii.nnte de) 
334 Marceneiro (fabricante ou merc.idor de moveis nuvos de i~iognci, nurta, vinhatico e outras ma- 

deiras de estimação) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
335 àdarceneiro (fabricante ou mercador de moveis de madeiras ordin~rias) . . . 
336 Marfim (fabricante ou mereaùor de objectos de) . . . . . .  . . . . 
337 Marroteiro (mestre de marinhas de sal). . . .  . . . . . . . . . . . . .  
338 Massas (fabrica de) como aletria macarrão e oiitras ~iiiiiiliante* . . . . .  - A fabrica, que ienha conlunitamente engentios para inocr grão, pagara em separado po; 

cada par de mos . . . . . . . . . . .  
339 Kassas (mercador de aletr~a niacarrão e s;oiihaotes) . . . . . . . . . . . . .  
360 Medicas OU ~ i r n ~ i õ e s . r n e d i ~ ~ ~  com exercicio e passados dois annw da rua formatura . . .  
'{&i Melago (fabricante ou mercador de). ............................................. 
30% Hera (fabiicante de] .............................................................. 
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a z . . 
2 Designação. por ordem alpbabetica. da9 mdu~trias. profissões. artes e officios 

Taxas nas terras de 
... 

V em que 
Z estao corsideradas 

as prcfiss6~s 

g 2 1 -  I . S . .  
5 ; 1" ~ . . ~ . . . ~ . ~ . ~ .  
z q 2 + ordem ordem ordem ordem ordem ordem '" C . I r 

.................................... Mercieiro ou dono de armazem de viveres 
Mergulhadores . . . . . . . . .  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mestre de labrica. nãb sendo dono ou emprezario 
Mestre de navio. não commandante 

De alto mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
De cabotapm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................................. Meati e de obras (pedreiro ou carpinteiro) . . . . . . . .  Mestre de officinas. não sendo dono ou emprezario . . . . . . .  

Mestres de portas e oulros iudividoos que fornecem cavalgadiiras para seiviso de correios. malas 
postas. diligencias ou emprezas analogas. cada cavalgadura . . . . . . . . . . . . . .  

Mineiro (mestre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Modan (armazem ou casa de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moinhos. azenhas ou atnfonas onde moem o grão. quando não moerem para consumo do proprio 

dono . da respectiva renda . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Moleiro. mestre de moinho. não sendo dono ou emprezano 
Mordomo ou administrador domestico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mos (emprezario de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M ó s  (fabricante de), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Musica. com excepçao de piano ou harpa (mestre de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mnstco ...................................................... 
Navios (constmctor de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Navios para fretar (dono de). não sendo clnssifieado nrgociaote 

Para navegação de lonmo curso cada tonelada . . . . . . . . . . . . . . .  
para navegapão de eabotagem iada tonelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Neve (dono ou arrendatano de po(os de). cada poço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neve em rama (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Obreias (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oculista (fabricante ou mercador de oei~los) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Odres (fabricante ou mercadoi de) ................................. 
Offlciaes de qnaesquer officios ou artes. des~gnados n'esta tabella . . . . . . . . . . .  
Oleados ou encerados (fabrica de) 

Com mesas de estampar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E além d'esta taxa por cada mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Oleados (fabricante de). não tendo mesas de estampar ........................... 
Oleados (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Oaso (fabncante ou mercador de objectos de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ossos (fabricante de pode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oasos em bruto (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Onrives de oiro ou prata. quando forem somente fabricantes ou mestres de obra ............ 
Oenves de oiro ou prata. quando não forem somente fabricantes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Padeiro . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palha (fabricante oii nercador de tranças cord6es:'ehapéus e outros objectos de) . . . . . . .  
Palha para alimento de animaes (mercadár de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palhinha ou rolim (os que põem nas cadeiras). com estabelecimento . . . . . . . . . . . . . .  
Papel para escrever (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Papel para escrever ou imprimir (fabrica de). sendo continuo e com o motor de vapor ou agua 

Cada cyilndro de triturar .................................................. 
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Não sendo continuo, tenha ou não motor a vapor ou asna 
Cada tina, sendo mais de quatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Até quatro tinas, cada uma . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Papel pintado (fabricante de) . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Papel pintado (uiercador de) ............ 

Papelão (mercador de) . . .  . . . . . . . .  . . . . .  
Papeláo ou papel pardo (fabrica de), cada tuia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parteira . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pâssaros (o que tem est.~belecimento para venda de) ........ . . . . . . .  
Pasteleiro, com estabeleciiiiento . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Pav~os ou palitos phosphoricos (fabricante de) ............... . . . . . . .  
Peixe fresco ou salgado não sendo bacalhau (o que tem loja ou logar pala venda de) . . .  
Pelleiro (fabricante ou mercador de obras de pelles) . . . . . . . . . . . . .  
Pelles para curtir (mercador por miudo de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peneiras (fabricante ou mereadur com estabelecimento de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Penteeiro (fabricante ou mercador de pentes). ............................. 
Perfumes (fabricante ou mercador de). ................... .' . . . . . . . . . . . .  
Perfumes (mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Photograplua ou daguerreotypia (estabelecimento de) . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
Piano (mestre de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Pianos (fabricante de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pianos e harpas (mercador de) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P cheteiro (fabricante ou mercador de obras de estanho) 
iloto de navio ..................................................... 

Piloto ou pratico de barras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinceis (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pintor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pintor mestre . . . . . . . . . . . . . .  
Pintor ou artista (que vende oroduecões da sua arte) . . . . . . . . . . . . . .  . " 
Pintor de ornatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P~são, estabelecimento de apisoar panno com machinismo 

Tendo ate dois martellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tendo mais de dois ate seis martellos.. 
Cada marte110 a mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sem machinismo cada operario. .................... . . . . . . . . . . . . . . . .  Plumas (emprezario de estabelecimeuto de preparar). 

Poceiro (emprezario habitual de constriic~ão e limpeza de po~os). . . . . . . . . . . . .  ..... Poleeiro (com estabelecimento de moitões e outros objectos similhautes) 
Polidor (emprezario) ............................................... 
Pos para gomma (fabricante ou mercador de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Preqoetro nos leilòes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prensa, estabelecimento exclusivo de apertar paonos e de Ihes dar lustro, cada prensa 
Preparador de oblectos de historia natural.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fieparador de vinhos para embarque.. ........................ 
Productos cbimieos (fabrica de) 

Tendo ate cinco operano5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E cada operario a mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A - -  
B 1' i' 
B i "  6 '  
B 1' 7 '  
A .. - 

i: :: 
i :  8: 

B 1 '  6 '  
B 1 "  $1 
B i =  i 
B 1 1  i' 
B 1 8  7 =  
B 1 =  6 "  
B i a  5 "  
B 1 '  

1 .  :: 
B I . !  s a  
I3 1 ; ;  5 ;  

t.1: 
2 .  - ' 

B I ' S '  
B 1 .  8 %  
B I '  b .  
B I *  i a  
B I '  ia 

A - -  
A - -  
A 
B I i-. 7.2 

B 1 1 a R.' 
H 11' 7 '  
B l a i  7 '  
B L' í a  
n i a ,  i a  
A - , -  
B 1 ' 1  R .  
H i . !  u a  







Designação, por ordem alphabetica, das industrias, profissões, artes e offictos 

417 Typooapho (compositor ou impressor). ...................................... 
Vaiiador ............................................................. 
Vassouras (fabricante ou mercador de) com estabelecimento.. ...................... 
Vedor ou descohr~dor de aguau .......................................... 
Velame para embarcações (o que tem estabelecimento de).. ......................... 
Vendedor ambulante de carne azeite vinagre e outros Objectos ou generos com cavalgadura . 
Vendedor ambulante de carne> azeile' vinagre e outros objectos ou generos: sem cavalgadura.. 
Vendedor de  livroç veihm em?ocal fixo ou eortas de escada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

485 Vendedores de quaesquer ob~ectos nas feiras e mercados publicos, vulgarmenle chamados ba;: 
raqueiros sem estabelectmeuto fixo quando nio tenham designação especial nas tabellas A e B 

086 9 p i z  (fa6ricante ou mercador dei :.. .................................... 
=I v e t e ~ ~ n a r ~ o . .  ................................................... 
488 Vidraceiro com estabelecimento.. ...................................... 
489 Vidro ou crystal (mercador por miudo de objectos de) .............................. 
490 Vidro ou crystal (fabrica de), cada forno de fusão ................................. 
491 Vimes (estabelecimento em que se fazem cabazes cestas canastras e outras obras sinulhantes de) 
h94 Vuiho, agudrdente ou vinaare (mercador por diudo o; taverneiro. considerando-se corno tal n 

lavrador ou fabricante qüe o vende for'a da sua adega em loja ou armazem, dando % nãó 
r?nrnidl> - -. - . --, 

Nas terras de 1.'. 2 . e 3.. ordem ...................................... . . . . . . . . . . . . . . .  
Nas terras de 6: 8 ' e 6' ordem .................................... 

493 Vinho onoutras bebhas espirituosas en-amafadas (mercador), considerando-se como tal o la- 
vrador ou fabricante, que em differen; edificio oulocal do da producpão estabelecer loja ou 
armazem para venda .................................................... 

hfereacla a8 iabella8 
6 em que 
Z estao consideradds 
9) as prufissões 
& ---c -- 
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OFFICIO DE 30 DE JüXEIO DE 1885 

Notas pertenroiites á tabella A 

i 1 Bs fabricas e eslabeleeimenlos qlie tenham pai a uso proprio,officinas de qualquer 
especre, alheias a principd indnatria, contribuir& c o m  m a ,  rrspecriva a =$as &i- 
nas, somente quando t r a b ~ m o ~ t i b í b e n i  para octroq estab?locimeutos oii individuos= 

9' Para o Ja,neamcnta da Collecta por indicadores especiacs methanicos devem 
contar-se todo$ elles, quer Irdbalh6ni ou não eEectixainenie todo o anno, mas, no lofil 
da colleota, se fará o abatimento de 10 por cento, como cornpenqãa dos que não tra- 
balham eontinuaniPnre 

3 Nos indicadoies por operaiios, deve tomar-so onumerq medio dospur, diirante 
um anno se ernpreouem na respertiva iuilu*tria. 

b a  Ni cmtagd$dos operarioc, as miilh>~ks e os que tiierem mobos de dezeseis ou 
mais desessenld annoq, serão iniiuid~s, nos dementos da colleet%, somente por metade 
do qeu numero As ~iiulherer, menores de auatorze annos. seráo contadas oela ouarta 
parte do seu n u m ~ r o  . . 

5 .  Não se contarão -mo operarios a mulher e os'frllhos não caados trabalhando 
com o chefe da famrlia em sua provria casa ou oniciii~ ou os irmdos e os 'paes de qual- 
quer inùiv~duo, quando iâmbeni traballit..ni na proyiia'casa ou offrcina d'esse indiriduo 

6 ' As mulli-ree que, ennio operarras ou ufficiaes de qualquer otbcio, estejam sujei- 
Tas a tara, %o pagarão metade d'ella. 

7'  .$ mulberes menores de quatorze annns, e os homens, menores de dezesels, 
i150 serao sulottos 2 taxa corno oporarios ou officiaes de qualquer officio 

Notas perteneeiltes i primeira parte c l a  tahella B 

1 " São isentos da taxa, eonio officiacs <ie quaesquer oftieios o11 artes desrpnados 
n'esta tabb,lla, a m~l l i e r  <: lill~oa ndo casados, qu,: trdhdlhem por rontd do i:Iiefe dd fa- 
milia na proprra casa ou o5rin.i d'ectr, e os irniào? qui. trabdlhcm ronjuuctaaiente 
tarnbem na ympiia casa ou ofXfinnr, fii*.inii.n; n'uni e n'oulro caso, sujeilo ao iinposto 
somente o chefe da famiiia ou du estab?iecimento 

9 Nào se consideram mercadores sujeitils a.taxa os lavradores que vendam seus 
geniJros por grõssõ ou por iilnldo no l&al da produc(io'ou nos niercados e ft,iras. 

Tamliem se não conaiùera~ r i i e r c a d o i ~ s ~ o s g u ~ ~ n ~ o  t4m_$st&elecimenCo fixo. 
. - - ----- 

Pato, e m  3 d e  junho d e  1880. - Ife~xrique de Burros Gomes. 

Decreto n." de 1 de setembro de 1881 

Artigo 1 . q ~ a o  applicateis a todo o estado d a  India portugueza a s  dis- 
posrções do  dec re to  com força de lei d e  29 d e  dezembro d e  1 8 0 2 ,  que  
estabeleceu a decima industrial nas cidades d e  Loanda e Benguelld. 

Art. 2." AIBin das  isenções de que t r a t a  o mencionado decreto, será 
isento d'este imposto o valor co l l ec ta~e l  a que  corresponder quota aniiual 
inferior a 100 I&. 

Art. 3." O computo dos talores  a que s e  refere o presente decreto será 
feito na moeda d a  convenç~o,  celebrada e m  cumprimento do t r a t ado  d e  26 
d e  dezembro d e  1878. 

Art. 4." E auctorisado o governador geral  d o  estado da India a pbr 
desde já e m  exccuyão as  d i spos i~ões  contidas n'este decreto, a faze1 e m  
conselho do goberno os  reguldmentos necessarios, e a propor superiormente 
os meios indieperisdveis para o seu fiel cumprirnenro. 

Art .  5.' Fica revogada a legislação e m  contrario. 
O riiinis~ro e sec rda r io  d'estado dos negocios da maririlia e ultramar 

assim o tenlia entendido e faca execuldr. Paço, em t d e  setembro d e  1881. 
-REI. - JuEio Jfarques de Vilhena 

(No Dlano do Gorerno do 2 de eeterrhro, n 196). 

Decreto n." 6 de 1 de  setembro de 1881 
(So Diflrro do Govz>no d~ 3 de selembro, n ' 1%). 

(-4th~-se ~ransct-pto n'eafa Col lec~ao  a pag. 202). 

Officio de'30 de junho de 1882 
(No Rul e Doc dos Act do Xzn d a  Faz. de 18@, pag 79) 

(iicha-se franscr+to n'esta Cullecção, pag. 89 a 91). 
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COITRIBUIÇHO DE RENDA DE CASAS E SUMPTUARIA 

Lei de 30 de julho de 1860 

D. Pcdro, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subdilos, que as c6rtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo I O Ficam extinctos desde o 1." de janeiro de 1861 em diante 
os impostos denominados de meados e caíalgaduras» e «4 por cento sobre 
a renda das casas», assim como todos os addicioriaes e s&llos de conheci- 
mentos pelos reipectivos impostos, e substituidos por uma coutribuiçào 
que se denominará ripessoali, nos termos da presente lei. 

Art. 2.' A contribuição pessoal compae-se : 
1 De taxas fixas, regiiladas pela tabella annexa que faz parte da 

presente lei ; 
2.' De uma percentagem complementar sobre a renda ou valor locativo 

das casas habitadas que exceder a 20$000 réis nas terras de primeira 
ordem, 18$000 reis nas de segunda, 10$000 reis nas de terceira equarta, 
e 5&000 rPis nas terras de quinta e sexta ordem, no reino e ilhas adja- 
centes, a qual percentagem complementar será fixada annualmente nos 
termos da presente lei. 

$, 1 .O  A ordem das terras a que se refere este arligo B a que se acha 
estabelecida no artigo 4.' da lei da contribuiç&o industrial. 

2." Exceptuam-se da disposição do n." 2.' d'este artigo os paços 
episcopoes, as casas de residencia dos parochos, os contentos das reli- 

25 
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glosas, e as casas em que as camaras municipaes, juntas de parochia, mi- 
sericordias, confrarias e outras insiitui~ões publicas de piedade ou instruc- 
ção estiverem estabelecidaS. 

Art. 3 . O  As taxas de  que trata o n.' 1." do a ~ l i g o  antecedente recaem: 
1 .O Sobre os creados do sexo masculino ; 
2 . O  Sobre cavallos, eguas ou muares ; 
3 . O  Sobre os veliiculos destinados ao transpoite de pessoas. 
Art. 4." Exceptiiam-se da disposição do n O 1.' do artigo 3 ": 
i: Aquelles que s6 accidentalmente fizerem ser*iço de creados: 
2." Os creados ou moços dos forueiros e padeiros, os amassadores e 

moços de fornos, os moços, baleeiros e cocheiros de seges e carriiagens 
& duguer, w serventes e moros de casas de pasto, hospedarids, lojas de 
behidas e outras analogas, e creados empregados no serviço da agricultura 
e nos hospitaes e estabelecimentos pios. 

Art. 5." Exceptuam-se da drsposi~âo do o." 2." do artigo 3.": 
I." Os cavallos, eguas e muares que tiverem praga no exercito, e os 

das pessoas a quem o estado os concede ou obriga a ter para desempenho 
dos seus cargos; 

2." Os cavallos, eguas ou muares que se empregarem principalmerite 
no serriço da agncultu~a ou da industria; 

3." As eguas de creaçáo, os poldros ate quatro annos e os carallos 
destinados a padreaçao ; 

4 . O  As caralgaduras de carga ou transporte 
Art. 6.' Exceptuam-se da disposiçdo do n." 3." do artigo 3." os trens 

de aluguer. 
Art. 7.' Ficam sujeitos I coiitnùuição pessoal todas as pessoas nacionaes 

ou estrangeiras que residirem no continente do reino e nas ilhas adja- 
centes. 

!$, unico. Exceptuam-se : 
1 . O  Os membros do corpo dipfomatico estrangeiro em effectno serviço; 
2: Os agentes consulares de paizes estrangeiros que não tiverem em 

Portugal rendimento algcim alem do que 16es piorier do seu emprego. 
Art. 8." A contribuição pessoal começa a vencer-se desde o principio 

do Lfimestre em que o contribuinte ti5er no concelho algum objecto su- 
jeito as taxas estabelecidas no n." 1 o do artigo 2 O ,  ou por sua conta 
a l g u m  casa habitadd por elle ou arrendada ; e cessd de vencer-se desde 
.o prlacipio do trimestre em que o contribuinte deixou de ter objectos a 
ella sujeitos. 

Art. 9." O tariçamc~uto e distiibuição da contribu~ção pessoal far-se-ha 
por concelhos, e compete fi junta dos repartidores da contribuição predial, 
com reclamaçao para a mesma junta e recurao para o conselho d'estado, 
nos termos da presente lei. 

f, 1 . O  Haver& em cada concelho ~nformadores lou\zados especiaes papa 
o serviço d'esta contriburção, nomeados aonualmente pelas juntas. 

!$, 2 . O  Compete 6s mesmas auctoridades a imposição de quaesquer mdtas 
a que possa dar o lançamento ou a repartição da contribuiçao pessoal. 

Art 10.Var-se-ha em cada concelho iim arrolamento geral de todas 
a4 pcssoas que nos termos da piesenfe lei estiverem wjeitas 4 contribuição 
pessoal, que se denominara amatriz da coiitribuição pessoal», a qual ma- 
triz servira para se lançar e distribuir a mesma contribuição. 

S/ 1.' Esta matriz será reitd pelo escrivão de fazenda do respectivo con- 
celho, tomando por base no primeiro anno o ultimo lançamento das con- 
tribuições extinctas por esta lei, no qual fari, azz oficio, ou a reclamaçãu 
de  qualquer cidadão coiitribuiiita, todas as alterações que a mudança de 
wrcumstancias dos iiidi~iduos alli collectados ou as notas provisões d'esta 
lei tornarem necessarias. Feita a primeira matriz sera esta tomada para 
b a ~ e  das subsequentes. 

$ 2." N'esta matrtz declaiar-se-hu.: 
1 . O  O nome da pessoa sujeita á contribuição pessoal ; 
2." A sua morada; 
3." A ordem da terra em que reside; 
4." facto ou factos sobre que recair a contribuição. 
Ai[. 11." A matriz depois de feita pelo iespecti>o e s c r i ~ ~ o  de fazenda, 

nos termos do artigo aiitecedente, sera patente aos con~ribuintes no tempo 
e pelos prasos que os iegulamentos fixarem, e das reclamações que n8o 
forem satisfeitas pelo escrngo de Lilenda batera recuiso para as juntas 
dos repartidores dd contribuição prediai, que os julgará nos prasos esta- 
belecidos nos mesmos regulamentos. 

$ unico. Com as reclihia~ões ieitas pelas juntas dos repartidores ficam 
as matrizes concluidas para por ellas se fazer o lançamento e repartlçáo 
da contribuição pessoal do anno respectiro, nos termos da presenie lei. 

Art. 12.' A importancia da eontributçdo pessoal será, sobre proposta 
do governo, votada annualmente pelas cdrtes, e repartida pelos districtos 
admiriistratiros. 

Art. 13." As juntas geraes de districto repartir20 pelos respectivos con- 
celhos o contingente que por lei pertencer aos seus districtos admin~stra- 
tiros. 

$ unico. Ao contingente de cada concellio accrescerb a quantia que no 
alino ~recedente tiver sido anriullada por inderidamente collectada. 

As camaras municipaes poderão recorrer pala o conselho d8stado da 
repartiçào feita pelas juntas geraes da districto, quando a julgarem injusta 
com relação aos seus respectivos concelhos. 

b vista das matrizes concludâs, nos termos dos artigos 10." 1 I." e 
seus ,$s, lançarão logo as Juntas dos repartidores as taxas fixas, estabe- 

a .  
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lecidas no n." 1.O do artigo 2.' d'esta lei, &s pessoas que a ellas estiverem 
sujeitas 

Art. 16.O A differeoça entre o contingente da contribuição pessoal que 
couber a cada concelho, e a importancia total das taxas fixas de que trata 
o n.O 1 .O do artigo 2." da presente lei, com que da respectiva matriz se 
mostrar, conforme a disposição do aitigo antecedente, dever contribuir o 
mesmo concelho, será pela junta dos repaitidores da contribuição predial 
repartida proporcionalmente a reiida ou valor locati\o das casas de  habi- 
tsçao, que,.nos termos do n.' 2.' do artigo 2." da presente lei, estiierem 
su~e~ tos  á contribu~ção pessoal 

Art. 17." Nos concelhos de Lisboa e Porto a pwcentagem sobre a renda 
das casas de  habitação ser& egoal para os respectitos bairios que os eom- 
@em, náo se subdividindo o coiitingeiite de cada um dos ditos concelhos: 
porém, para todos os mais effeitos d'esta lei, os mesmos bairros serão 
considerados como cor.celhos. 

Art. 18 " Da matriz cancluida nos termos dos artigos 10." e 11." e 
seus $$ da presente lei, do lançamento e repartição que sobre ella se 
fizer, nos termos dos artigos 15.' e 16.O da mesma lei, haverá ainda re- 
curso para o conselho d'estado e para o governo, rios termos dos artigos g.", 
10." e 1 1  O da lei da contribuiçào predial. 

Art. 19.O A contribuiç8o pessoal seri  addicionada com 2 por cento para 
falhas e annullações, os quaes 2 por cento serão contados sobre o total da 
contribuição, compreheodidos os addicionaes que houuer; e da mesma 
forma, quando tenha logar d ariiiullu~áo d e  qualquer collecta, seráo resti- 
tuidos aos contribuintes os addicionaes com a verba principal. 

- - Art. 20.' E o governo auctoiisado a fazer os regulamentos necessarios 
para desen~oliimento e execução das disposições contidas na presente lei, 
a estabelecer as multas convenientes para tornar effectiva essa execução, 
e a occorrer ás despezas com a formação das primeiras matrizes. 

Art. 21.O Fica susyensa a execuçào da presente lei nas illias adjaeen- 
tes, emquanto alli subsistirem os dizimos. 

Art. 22 O Fica rerogada em geral toda a legislação em contrario, e 
especialmente a relativa aos impostos que são extirictos e substituidos pela 
presente lei, na parte que se oppozer ás euas disposições. 

Mandamos. portanto, ele. Dada no Paço das Necessidades, aos 30 d e  
julho de I~~O.-EL-REI, com rubrica e guarda.-(Logar do s&llo grande 
das armas reaes).-Antonio José d'Avila. 

Carta de lei, etc. 

Tabella das taxas fixas da confribuição pessoal 

Ordem de terras 
Unidades tributarias 

Um creado... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L8200 18000 18000 
Dois dltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38000 r8500 98300 . . . . . . . . .  Tres ditos . 96000 11000 76000 
Quatro ditos. . . 20$000 168000 168000 . .  
Cada um a mais ... .qnnnn swmm r e m  .r--" -r--- 

Um cavallo egua ou muar . . . . . .  63000 58000 ?l3W . . . . . . . . . . . . . . . .  Dois ditos. !. 158000 498000 68000 
Tres ditos . . . . . . . . . . . . . .  306000 444000 208000 
Quatro ditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %i01000 bOd000 36d000 
Cada um a mais. . 129500 10&NO 96000 
Cada vehiculo de duas rodas. montado lsto e t~ndo 

parelha correspondente, alem do im$oslo desta i58000 1?3500 78500 
Cada vehiculo de quatro i odas, montado isto e tendo 

parelha COPre~po~dente, alem do imposto cesta . 308000 23$000 1311000 
Cada ~ehicolo de duas ou quatro rodds, tirado por 

um eavallo so, pagara ametade da taxa que lhe 
rorresponderia sendo tirado por uma parelha 

Paço, em 30 de julho de 1860. Antonto José diluila. 
(No Diano de Lfsboa de 2 de agosto, n o 174) 

Lei de 7 de julho de 1862 
(Acha-se transcripia n'esta Collecçào, pag. 447 a d.19). 

(Ao Diano de Lisboa de 9 de lulho, n.O 151) 

Lei de 20 de junho de 1863 
Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 

Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." As taxas fixas da contribuição pessoal estabeleeidas pela carta 
de lei de 30 de julho de 1860 para os donos de cavalgaduras nas terras 
de  k.', 5." 6." ordem ficam reduzidas ás importancias seguintes : 

Por um cavallo, egua ou muar. .  ........ 11$000 reis 
...................... Por dois ditos 28500 n 
.... ............... Por tres d~ to s  ,. 68000 r 

.................... Por quatro ditos 10,9000 » 
Cada um a mais .......-........... 28500 r> 
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f, unico. Exceptnaa-se d'esta contribuição os cavallos, eguas ou muares 
que se empregarem principalmente no serliço da agricultura óu da indus- 
tna fabril. 

Esta,isenção 6 applicavel ás terras de  i.", 2." e 3." ordem. 
Art 2 O São comprehendidos nas iserições de que trata o n." 2 O do 

artigo 4 . O  da carta de lei de 30 de julho de 1860, sobre contribuirâo 
pegoat, os creados empregados no serviso dos cottegros de rnstmcção e 
educação. 

Art. 3.0 A percentagem complementar da contribuisso pessoal, de que 
trata o artigo 2." da carta de lei de 30 de julho de 1860, será determi- 
nada annualmente em cada disttcto pela respectivo delegado do thesouro. 

Art. 4.' Para os efFeitos do artigo antecedente o delegado do thesouro 
adoptará para base do calculo a importancia das taxas fixas do anno ante- 
iior, e comparantlo-a com a importancia total do contingente designado 
ao districto por 1t.i tomará a differenaa. e comparando esta differença com 
o valor total loca,i\o das casas de habitação sujeitas & verba complementar 
no anno anterior, fixará a percentagem de que trata o artigo antecedente, 
que será a mesma para todos os coi~celhos de cada districto. 

$ unico. Se pela operação a que se refere este artrgo se cobrar maior 
importancia do que a auctorisada por lei ao districto, ser8 a differença a 
WalO deduzida do contingente do anno futuro; se pelo contrario for infe- 
rior, 5erb a differença a menos addicionada ao dito cóntiogente. 

Arl. 5 O Da percentagem de que trata o artigo antecedente dar8 logo 
O delegado da thesouro conhecimento á jtmta dos repartidores para pro- 
ceder 8 contemente repartição. 

Arl. 6 . O  Fica por esta fórma modificada a tabella a que se refere o 
n.O I . "  do artigo '2.'. ampliado o o.' 2.' do artigo 4.", explicado o n." 2.0 
do artigo 5.". e alterado o artigo 13 O,  in princzpao, todos dn carta de 
lei de 30 de julho de 1860 sobre a contribui~ão pessoal, e revogada toda 
a iegislação em contr<irio. 

òfaudamos, portanio, etc. Dada rio Paço de Mafra. aos 20 de junho de 
I863.-E~-m1, com rubrica e guarda.-Joaqutm Thomis Lobo d'dvzla. 
- (Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No D~arto de Lzsboa de 3 de julho, nP 144) 

Lei de 11 de junho de 1864 

Dom Luiz, por graqa de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.0 A contribuirão pessoal para os quatro~districtos administra- 
tivos das ilhas adjacentes, relati\,a ao anno de 2864, será fixada para cada 
um dos mesmos districtos em uma importancia egual á que resiiltar das 
taxas fixas designadas nas iespectivas matrizes, addicionadas da importancia 
correspondente a 4 por cento das rendas ou valores locativos das casas de 
habttação sujeitas á dita contribuiçào, segiindo o artigo 2." da carta de 
lei de 30 de julho de 1860. 

$j 4." contribui~ão de que trata este artigo será paga em duas 
epochas dentro do mesmo anno, finadas pelo goierno, depois d e  t e r - o u d o  
os governadores civis em conselho de districto. 

$ 3." O governo fará os regulamentos necessarios para a execução da 
preseiite lei. 

Art. 2." Fica retogada toda a legisla~ão em contrario. 
Mandamos, portanto, etc. Dada rio Paio da Ajuda, aos f i de junho de 

1864. - EL-REI, com rubrica e pa rda .  - Joaqu~m Thomás Lobo d'gvila. 
- (Logar do sbllo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No D~ano de Ltsbon de 21  de ]unho, n,' 136). 

Lei de 17 de julho de 1869 

Bom Luiz, por Faca  de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazeuios saber a todos os nossos subditos, que as côrtbs geraes decreta- 
ram a nós queremos a lei seguinte : 

Artigo i.' A contribuição pessoal ao continente do reino e ilhas adjG 
centes é augmentada extraordinariamente rro anno de 1869, pela manbira 
seguinte : 

1.0 Nos districtos administrativou do continente em 90:000$000 réis, 
divididos por elles na Mrma da tabella juncta : 

2." Nos districtos dos Açores em 4.815$000 reis em moeda insulana, 
distribuidos pela f6rma indicada na tabella; 

3." No districto do Funchal em 2:150$360 réis em moeda do mesmo. 
Art. 2 . O  Esta contribuição eatraordinaria será distribuida em cada dis- 

tricto, p~o~or~ionalrnente  ás collectas de contribuição pessoal, que nos 
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termos da lei de 30 de julho de 1860 competirem aos contribuintes, e 
Bs mesmas collectas addicionada. 

Art. 3.O Sobre a contribuição extraordinaria não rechem os impostos 
de 40 por cento para jiação e 2 por cento para falbas. 

Art. 4.O Fica revogada a legislaçàn em contrario. 
Mandamos, portanto, etc. Paqo, em 17 de julho de 1869. - EL-REI, 

com rubrica e guarda. - Conde de Samodães. - (Logar do s&llo grande 
das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 

Tabella da contribuição estraordinaria com que é augmentada a eontrbni$ão pessoal 
do anno de I869 a que se refere a lei d'esta data 

Contribui~Ho Contribuibão 
Distrielos administrativos cxtraordinaria Dislrictos administrativos exfraogdroaria 

por districto por dritncto 

Continente 

Aveiro.. ................. 1 1486980 
Beja .................. 1:175&910 
Braga .................. 2 742L720 
Bragança . . . . . . . . . . . .  k336640 ........ Castello Branw 1 6491Ob0 
Coimbra.. ............ 1 587d;480 
Evora ................... 2 754L590 
Faro .................. 2 3421020 
Guarda ................ 1 6894960 
Leiria ................... 2 3416770 
Lisboa .............. 64 6391710 
Portalegre ............. 4 5008380 
Porto. ................... 18 81iJ690 

Transporte. .. 
Santarem .............. 
Vianoa do Castello. ...... 
Villa Real.. ............. 
Vizeu . . . . . . . . . . .  

I . . . .  Angra do Heroismo 
Açores Horta. 

Ponta Delgada.. .. 

81 1258490 Funchal .............. 4 1504360 

Paço, em L7 de julho de 1869. - Conde de Samodáes. 
(No Dmto do Governo de 23 de julho, n.' 163). 

Portaria de 27 de julho de L869 

(Omtttimos esta portaria por ser hoje inapplicavel). 

(No Dzano ào Governo de 6 de agosto, n.' 175). 

Lei de 9 de maio de 1872 

Dom Luis, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Alganes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte : 

Artigo i." A contribuição ~iessoal, creada pela carta de lei de 30 de  
julho de 1860, 6 substituida por duas contribuições de lançamento deno- 
minadas acontiibuição de renda de casas e contribuição sumptuaria», as 
quaes serão reguladas no continente do reino e ilhas adjacentes pelas dis- 
posiçães da presente lei. 

Art. 2 O Ficam su~eitos A iontribuição de renda de casas, na importaiicia 
de 6 por cento, as rendas ou valores locatitos das casas de habita~ào não 
inferiores a 20fi000 rcis nas terras de t " ordem, i5,&000 réis nas de S.', 
iO,&000 r6is nas de 3 " e .i..", e 5$000 reis nas terras de 8 " e 6." ordem. 

$j i O Exceptuam-se d'esta contribuição os paços episcopaes, as casas de 
residencia dos parorhos, cujos rendimentos forem computados nas respe- 
ctivas congruas, os conventos das religiosas, as casas em que as carnaras 
municipaes, jrintas da parochia, misericordias, confrarias e outras insti- 
tuirjes piibiicas cie ~iedade ori instrucção esti~erem estabelecidas, os 
edificios qrie forem séde de qriaesquer repartiçbes publicas, cujas rendas 
sejam pagas pelo estado ou pel?s caniaras municipaes, e bem assim os 
arniazens de retem ou deposito, os estabeleciinentos industriaes, propria- 
mente ditos, as officinas e os armazens, officinas e abegoarias das casas 
de lavoura. 

g 2.' A excepção do antecedente, na parte que diz respeito aos ar- 
mazens de retem ou deposito, aos estabelecimentos industnaes e officinas, 
aos armarens, offirinas e abegoarias das casas de lavoura, subsiste ainda 
quando n'esses estabelecimentos durma algum creado, caixeiro ou aprendiz 
para guarda d'elles: mas se os indiiiduos que alli dormirem se não achd- 
rem n'essds ctrcumstancias, devera proceder-se ti a~aliação da renda dn 
parte habitada, e sobre ella rrc.air$ a contribuição de renda de casas. 

Art. 3.' A contribuição sumptuaria compõe-se de taxas fixas, reguladas 
pela tabelfa annexa que faz parte da presente lei, as quaes recáem: 

i." Sobre os creados do sexo masculino; 
2 O Sobre ca~allos, eguas ou muares: 
3.O Sobre os tebiculns destinados ao transporte de pessoas. 
$j i .O Exceptuam-se das disposiçães do n.".' : 
1 . O  Aqiielles que s6 accidentalmeete fizerem o serviço de creados : 
2." Os creadop ou moços de forneiros e padeiros, ou amassadores e 

moços de fornos, os moços, bolieiros e cocheiros de seges e carruagens 
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de aluguer, os serventes e moços de casas de pasto, hospedarias, lojas de 
bebidas e outras analogas, os credos  empregado? eaclusi\amente no ser- 
viço da agricultura. nos hospitaes e estabelecimentos pios e no dos col- 
legios de instrucrão e educaqiio. 

$ 2 . O  Exceptuam-*e das disposições do n.' 2.': 
1." 0 s  ca~allos,  eguas e muares que tiverem praça no eieicito, e os 

das pessoas a quem o estado os concede 011 obrlca a ter para desempenho 
dos seus cargos, quando não forem tambem empregados no serviço de 
vehiculos : 

2 . O  Os cavallos, eguas ou muares que se empregarem esclusiramente 
no serlito da agricultura ou da industria fabril ; 

3.' As eguas de creação, os cavdllos destinados á padreação, os poldros 
ate quatro annos, e os muares ate dois annos; 

4." As cavalgaduras de carga ou transporte. 
$ 3." Exceptuam-se da disposifão do n ".O: 

Os vehiculos destinados ao transpor te de pessoas por aluguer. 
Art. 4.' São sujeitas ás contribui~ões de renda de ( a s~ i s  ou sumptuarid 

todas as pessoas iiacionaes ou estrangerras que residirem no continente do 
reino e nas ilhas adjaceutes. 

$ unico. Exceptuam-se : 
i O Os membros do corpo diplomatico estrangeiro em effectno serviço; 
2." Os agentes consulares de paizes estrangeiros, que não tiverem em 

Portugal rendimento algum alem do que Ihes provier do seu emprego. 
Art. 5.' O lançamento da contribuição de renda de casas e sumptuaria 

ser8 feito por concelhos. 
$ 1.' F e r a  em cada concelho informadores louvados especiaes para 

o serviço d estas coritribuições, nomeados pelos juntas dos repartidores da 
contribuição predial. 

$ 2." Os diversos bairros em que se dividem os concelhos de L~sboa e 
Porto serão considerados. para os effeitos d'esta lei, como outros tantos 
concelhos. 

$ 3.' A juiita dos repartidores compete a imposisão de quaesquer 
multas a que possa dar occasiãu e motiuo o laiiyamentu das referidas 
contribuições. 

Art. 6 " Haver& em cada concelho uma matriz que serrirá para o lan- 
çamento das contribuirões de renda de casas e sumptuaria, a qual aer8 feita 
pelo 'escrivão de fazenda, nos termos do respecti~o regulamento. 

$ uilico. N'esta matriz declarar-se-ha : 
1 " nome da pessoa sujeita ás duas contiibuiyões ou alguma d'elliis ; 
2." sua morada ; 
3.' A ordem de terra em que reside ou teni objectos sujeitos ás coii- 

tribuições ; 
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4.' A renda ou ialores locatiros das casas sobre que deve recair a con- 
t r ibui@~ de renda de casas ; 

5." O numero de creados, cavalgaduras ou vehiculos sujeitos á contri- 
buição sumptuaria , 

6." A contribuição de renda e addicionaes que sobre ella recairem; 
7.' A coritribuição suniptuaria e addicionaes que aobre ella recalrem. 
Art. 7.' A matriz, depoia de feita pelo escri~ão de fazenda, será entre- 

gue 6 junta dos repartidores dd contribuiçào predial, que a fará patente 
aos contribuintes para que possam reclamar perante a mesma junta, e 
recorrer para o conselho de districto, no tempo e nos prasos que o regu- 
lamento estabelecer, hatendo das decibões do conselho de districto recuiso 
para o supremo tribunal admiiiistraii~o, sem effeito suspensiro, conforme 
o regulamento d'este tribunal. 

$ unico AIBm da publicidade determinada n'este artigo, o governo, 
nos regulamentos que fizer em jirtude da auctorisayão que lhe 15 conferida 
pelo artigo 12.', adoptará as prol~deiici~~s convenientes para dar dos con- 
tribuintei conhecimerito da matriz e dos meios de reclamarão. 

Art. 8." Nas resoluções qiie as  untas dos repartidores tomarem sobre 
as reclamaç6es de que trata o artigo antecedente não tem voto delibera- 
tiio o escrivão de fazeiida, que assistirá comtudo ás delibera~ões das mes- 
mas juntas, para dar as iiiformações que julgar conrenientes oii lhe forem 
exigrdas. 

$ 1.0 Para a resolução de taes reclamaq6es far6 parte da junta dos 
repartidores um dos dez maiores collectados do concelho por contribui~ão 
predial, que tenha os requisitos legaes para poder sei eleito lereador. 

$ 2 . V a r a  a nomeação do 5ogal da junta a que se refere o $ antece- 
dente, proceder-se-ha a sorteio, perante a competente camara municipal, 
ficando excluido de entrar em sorteio, durante dois annos successi\o~, 
aquelle que J& tiver exercido tal cai go 

Art. 9." A matriz, depois de rectificada por \irtude das decisões dd 
junta dos repartidores e das do conselho de districto sobie as ieclamações 
e recurso dos contribuintes, será encerrada pela mesma junta, ficando 
assim definitivamente coricluida, para por elld se proceder á cobrança das 
duas referidas contribuiç6es. 

Art. 10.' Alem dos recursos estabelecidos pela presente lei, e fóra dos 
prasos fixados nos respectivos regulamentos, só poderao recorrer extra- 
ordinariamente para o goleruo, pela direr@o geral das contribuipòs di- 
rectas, na conformidade do decreto de 29 de dezembro de 1849: 

i." A fazenda nacional dentro de dois annos contados da data em que 
de\ia ter sido exigida a contribuiçào em di~ida  ; 

2: Os collectados sem fundamento algum para o ser. 
Art. As contribui~òes de renda de casas e sumptuaria começam 
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a vencer-se desde o principio do trimeqtre em que o contribuinte tiver no 
concelho alguma casa por sud conta habitada, ou por elle arrendada, ou 
algum objecto sujeito ás mesmas contribuiçôes, e cessa de vencer-se no 
fim do trimestre em que o contribuinte deixa de ter objectos a ella 
SuJeitQs. 

utiico. Qiiando o contribuinte deixe de  ter objectos sujeitos a qual- 
quer das duas contribuisões no mesmo trimestre, em que começou a tel-os, 
ficar& sujeito á cout~ibuição respecliva a todo o trimestre. 

Art. 12.' É o go\erno auctorisado a fazer os regulamentos necessarios 
para o desen~~olvimento e execuc8o das disposições contidas na presente 
lei, e a estabelecer as multas para esse fim necessarias ate ao maximo 
de 20#000 r61s. 

Art. 13.' Nas terras onde, pelos regulamentos que o governo fizer em 
virtude da auctorisação que lhe é conferida no artigo antecedente, forem 
obrrgatorias as declarasòes verbaes ou por escripto. que os contribuintes 
tenham de  prestar ao escrivão de fazenda para a formação da matriz, não 
poderá haver reclamação ordinaria nem extraordinaria contra as collectas 
lançadas tiquelles contribuintes que deixarem de prestar essas declaraçaes. 

unico. Esta dispo~ição não prejudica o direito de reclamação dos 
eollectados sem fundamertto algum para o ser. 

Art. i&.' Fica revogada a legislação em contrano, e especialmente o 
$ unlco do artigo 4." da carta de lei de  31 de outubro de 1837. 

Mandamos, portanto, etc. Dada no Paço, aos 9 de  maio de  1872. - 
EL-REI, com rubrica e guarda - Antonzo Maria de Fontes Perezra de 
Mello. - (Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de  lei, etc. 

% 
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Tabella das taras fiaas da eontribuição sumptuaiia, que faz parte da presente lei 

Ordem de terras 

Unidades íribuiaveis - - 
1 L e 4 a  3 =  42,51e6.. 

Um creado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dois creados . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 
Tres creadoa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quatiocreados . . .  . .. . . . . -  . 
Cada fim a mais . . . . 
Um cavallo, egua ou muar . . ..- . - 1  

Dois cavallos, eguas ou muares . . . . . . .I 
Tres ravallos. ecuas ou muares . . . . . . . . . 
niiat; r~vaiio~.-enuas ou muares . . . . . . . . 
Cada a mais 1 . . . . . . . . 
Cada vehieulo de duas rodas, montado, isto 6, lendo 

parelha correspondente, alem do imposto d'esta 
Cada vehiculo de quatro rodas montado, isto e, lendo 

oarelha rorresoondente, aiem do iniposto Cesta 
 da vehiculo de duas ou aualro rodas, tirado Dor ---- 

um caval!o so, pagara anietade da taxa que ihe 
coiresponderia s~ndo tirado por uma parelha 

Uso ne brdzão de armas nas carruagens em qual- 
quer ordem de terra, 108000 reis 

Paço, em 9 de maio de 1872 -A~tto~zto Marta de Fontes Pereara de 
Mello 

(No Dzarzo do Gabemo de 16 de maio, n o  109 ) 

Decreto de 30 de agosto de 1872 

Usando da auctorisação concedida ao go\erno pelo artigo 12." da carta 
de lei de 9 de maio do corrente anno: hei por bem approyar o regula- 
mento das contribuiç6es de renda de caws e sumptuaria, que baixa assr- 
gnado pelo conselheiro d'estado, presidente do conselho d e  ministros, 
ministro e secretaiio d'estado dos negocios da fazenda e interino dos da 
guerra. 

0 s  ministros e secreiarios d'estado das diiersas repartiç6es assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 30 de  agosto de 1872.- 
REI. - Antonio ,Maria de Fonles Peretra de Me210 - Anionio Rodngues 
S a r > ~ p a ~ o  - Augusto Cesar Barjona de F r e m  - I a y  me Constaatino de 
Fretlas iMo,&iz -João de Andrade Corvo - Anlonio Cardoso Avebno, 
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REGULUI'\CO DAS CONTRIBUIÇÕES DE REVDB DE C4SAS P SEMPTUARIA 

CAPITULO I 

Disposições fundamentaes 

Artigo 1.@ A contriliuiçáo de rcnda de casas corisiste em 6 por cento 
das rendas ou valores locntiíos das casas de babitùçdo nao inferiores a 
208000 rPis rias terras de 1."oordcm, 15J000 reis nas de 9.", 10J000 
reis nas de 3.' e 4 ', e 5$000 reis nas terras de 5.' e 6." ordem. 

$ 1.' Exceptuam-se d'esta coiitriliuiçào os paços episcopaes, as casas 
da resideiicia dos parochos, cujos iendimentos lorem computados nas r e -  
spectivas conjiruas, os contentos das religiosas, as rasas em que as camaras 
municipaes, juntas de parochia, misericordiai, coiilrarias e outras iristitui- 
çòes publicas de piedade ou instrucçao estiterem estabelecidos, os edificioq 
que forem d d e  de quaesqiier repartições publicas, cu~ds  rendas sejam 
pagas pelo estado ou pelas camaras municipaes, e bem assim os armazens 
de retent ou deposrto, os estabelecimentos iudustriaes propriamente ditos, 
as officinas e armazens, officlnc3s e abegoarias dds casas de lavoura. 

$ 2 A excepção do $ antecedente, na parte que diz respeito aos ar- 
mazens de retem ou deposito, dos estabelecirne~itos iudustriaes e offiriuas. 
aos armazens, officlnas e abegoarias das casas de lavoura, subsiste ainda, 
quando n'esses estabe1ec:mentos durma algum errado, caixeiro ou aprendiz 
para guarda d'elles, mas se os individuos que alli dormirem se não aeha- 
iem n'essas circumstdncias, d e ~ e r h  proceder-se a ardliaçào da renda da 
parte habitada, e sobre ella recairá a coniribui~80 de renda de c m s .  

$ 3 Sob a designa~ao de estabelecimentos industriaes propriamente 
ditos comprehendem-se as casas excliisivarneiite destinadas ao exercicio 
de qualquer industria ou profissao 

Art. 2 O A contribuiçào siimpiiiario compòe-se de taxas fixas, regdadas 
pela tahella anriesa a este regulamento. 

Rectíem as referidas taxas : 
i." Sobre os ereados do sexo masculiiio ; 
2.' Sobre os cavallos, egiias ou muares; 
3.' Sobre os iehiculos destinados ao transporte de pessoas; 
4 . O  Sobre o uso de bralão de aimas nos tehiculos. 
$ 1.' Erceptuani-se das disposi\òes do n " 1 O :  

1.' Aquelles qire só accidentalmente fizerem o servico de creados; 
2 Os creados qu mosos de iorneiros e padeiros ou amassailores e 

mofos de fornos, os moços, boleeiios e cochtiros de seges e carruagens 
de aluguer, os serientes e moços de Lasas de pasto, hospedarias, lojas de 

bebidas e outras analogas, os creados empregados excliisivamente no ser- 
viço da agicultura, ~ i o  dos hospitaes e estabelecimentos pios, e no dos col- 
legios de instrucçào e educaçào. 

$ 2 O Exceptiiam-se das disposiçòes do n." 2.": 
1.' Os ca\allos, eguas ou muires qiie tiverem prara no exercito, e os 

das pessoas a quem o estado os concede ou obriga a ter para desempenho 
dos seus cargos, quando não forem tambem empregados no serliqo de 
vebiculos ; 

2.' Os cavallos, eguas ou muares que se empregarem exclusivamenle 
no serviço da agricultura ou da indiistrra fabril; 

3 As eguas de criafào, os cavallos destinados a padreação, os poldros 
a te  quatro annoç e os muares ate dois annos; 

4." As cavalgaduras de carga ou transporte. 
3 O Exceptuam-se da d i i pos~~do  do n." 3.': 

Os vebiciilos destinados ao transporte de pessoas por aluguer, ri20 se 
devendo considerar tomo taes os que forem principalmente destinados para 
commodo pessoal de seus donos, embora estes annunciem publicamente 
que os alugam o11 accidcntamerite os alugiiem. 

Art. 3 " taxa pelo uso de brazão de armas 6 deiida na razão de uma 
por cada contribuirite, que a ella estiver siijeito, embora use de brazão em 
mais de um tehiculo. 

Art. 4 " A ordem das terras, para os effeitos da contribuiçao de renda 
de çasas e da contribuiçáo sumptiiaria, ti a mesma que está estabelecida 
ou vier a estabelecer-se para a conir ibu~~áo industrial. 

Art. 8.0Sdo sujeitas ás contribuições de renda de casas ou sumptuaria 
todas as pessoas nacionaes oii estrangeiras que residirem no conlitiente do 
reino e nas ilhds adjacentes. 

$ unico. Exceptiiam-se: 
i." Os membros do corpo diplomatico estrangeiro em effectivo serviço; 
2.' OS agentes consulares de paizes estrangeiros, que nao tiverem em 

Portugal iendimento algum além do que lhe? protier do seu emprego. 
Art. 6.' As contribuiçbes de renda de casas e sumptuaria começam a 

vencer-se desde o principio do trimestre, em que o contribuinte tiver no 
coneelbo alguma casa por sua conta habitada, ou por elle airendada, ou 
algum objecto sujeito ás mesmas contr~buições, e cessam de vencer-se 
no fim do trimestre em que o contribuinte deixa de ter objectos a elias 
su~eitos. 

Art 7 . O  A contribuição de renda de c,asas 6 deíida em cada um dos 
concelhos ou bairros, em que o contribuinte tiver a sua casa de habitação 
ou casa arrendada por sua conta. 

$ unico, Coiisideram-se habitadas para os effeitos da contribuiçao, em- 
bora riao hùja n'ellas residencia effectlva: 
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1.' As casas arrendadas com destino a habitaçáo; 
2.. As casas mobiladas por conta dos senhorios. 
Art. 8 . O  A contrihuiç;io sumptuaria B devida em cada concelho ou bairro 

em que o contribuinte tiver creddos, cavalgaduras ou vehiculos sujeitos B 
mesma contribuição- 

$ unico. Exceptua-se a que provier de uso de brazão de  armas, que 
ser8 devida no concelho ou bairro em que o contribuinte residir. 

CAPITULO I1 

Da junta dos repartidores 

Art 9.' Á junta dos repartidores da contribuiçào predial, constituida 
nos termos do artigo 2." da carta de lei de 30 de junho de 1860, com- 
pete: 

1.0 Nomear os informadores lou~ados para o serviço das contribuições 
de renda de casas e sumptuaria, 

2." Resolver as reclamações dos informadores louvados contra a sua 
nomeação. nos termos do artigo 17 O ;  

3 " Patentear a matriz aos contribuintes, para que possam, nos termos 
d'este regulamento, reclamar o que entenderem a bem do seu direito; 

4.' Resolier as reclama~des que lhe forem apresentadas dentro do praso 
legal : 

5 o Encerrar a matriz, ainda quando a respeilo d'ella n8o tenha havido 
reclamações ; 

6.O Encerrar n caderno das anniillasòes; 
7 . O  Declarar a imposição das multas, em que os contribuintes Incorrerem 

com relaçao ás ditas coutribuiçóes. 
Art. 10.' Nas resoluçòes que a junta dos repartidores tomar sobre as 

reclamayões de que trata o ri.' 4.' do artigo antecedente, não tem voto 
delibeiatiro o escriião de fazeuda, que assistir8 cointudo as deliberações 
da mesma jiinta para dar as informações que julgar conienientes ou Ilie 
forem exigidas. 

Art 1 1 . 9 a r a  a resolução das reclamações de que trata o n "E do 
artigo 9." farl parte da p i t a  dos repartidores um dos dez maiores colle- 
ctados do concelho por contribuição predial, que tenha os requisilos legaes 
para poder ser eleito vereador '. 

$ i ." A nomeaçao d'este vogal será feita pela respectiva eamara muni- 

OEcio circular da Dzr Ger das Contr Dzr de 3 de Janeiio de 188% -IIIms sr - 
Tendo-se sucitado duvidas sobre se da ]unta fiscal dasmatrizes, constiiuida nos terinos 
do artigo I% ' da cai ta de lei de 11 de maio do anno findo, devera ou não fazer pai te 
para O sert.iço das reelamar.ões -obre a matriz das contribuições de renda de casas e 

cipal ate ao dia 15 de janeiro de cada anno, sendo o nomeado tirado 8 
sorte perante a mesma camara de entre os dez collectados a que se refere 
este artigo 

$j 2 . O  O collectado que tiver sido nomeado vogal fica excluido de  entrar 
em sorteio durante dois annos successivos depois d'aquelie em que j l  tiver 

I 
exercido tal cargo. 

$ 3 . O  A camai a municipal, logo que hzer a nomeaçào, dará conheamento 
do nomeado á pinta dos repartidores. 

Art. 12." A junta ter& as sessões que forem necessanas ate ao  encer- 
ramenio da matriz, e será auxiliada nos seus trabalhos pelos regedores de 
parochia e informadores louvados. 

Art. 1 3 . O  Nenhum cogal da junta poderá votar em assumptos que lhe 
pertençam ou a seus parentes e afins a16 ao 4.0 gráu. 

CAPITULO I11 

Dos informadores louvados 

Art. 1 4 . O  Os informadores louvados serao nomeados pela junta dos re- 
partidores na occasião de proceder á nomeação dos que têm de  servir para 
a contribuição predial 

Art. 13.' O numero de informadores louvados que ha de funccionar em 
cada concelho ou bairro seca Gxailo pelo delegado do ihesouro sob proposta 
do escrivâo de fazenda 

D'essa firaçJo ddrá o mesmo delegado do thesouro conhecimeiito junta 
dos repartidores para os deiidos effeitos 

Art. 1 6 . O  A nomeação de informador louvado dele  recair em pessoas 
que sejam de reconhecida probidade, e que estejam no goso de seus di- 
reitos civis e poiiticos 

Art. 17.' O seriiço de informador louvado 6 aiinual e obrigatorio. 
$ I." Serão porém dispensados d'elle; 

sumptuaria O vogal de que trata o artigo i1 o do regulamento d'estas contribuições de 30 
de agosto de 1878, foi resolvido, por despacho de 3 do corrente mez que, sendo e~pe~ ia l  

b para o serviço a que allude a dtsposição do artigo li do eitado'regulaniento, e não 
tendo sido expressamente revùgadapoi aquellalei, deve a mesma disposição considerar-se 
em vicor e de conformidade com ella continuar a ser nomeado o vogal a que aUude.0 
qual rara parte da junta fiscal das matrizes quando esta se occupar, nos termos do ar. 
ligo 133 o n o  10 do regulamento de 25 de agosto ullimo, do serviço a que se refere o 
mesmo artigo ii  0 no qual continua a não ter voto deliberativo o escrivão de fazenda 
nos terinos do pres>criptu no artigo 10 o do ja citado regulamento de 30 de agosto de 1872: 

Deus guarde a v  s.9wecção geral das contribuiçÕes directas, 5 de janeiro de 188% 
-Pedra Augusto de Carcalho -111 sr delegado do thesouro no districio de Aveiro 

. Identicos para todos os demais delegados do thesouro do enntinente e ilhas adja- 
centes. - [So Hel e Doc dos A d .  do 51zn da Faz. de 112 ,  pag 86) 

26 
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1 .O  OS que tiverem mais de sessenta annos de idade; 
%? 0s que padecerem molestia chronica que os impossibilite de com- 

parecer onde o exercicio do cargo os chame. 
2.0 A junta é competente para resolter sobre a escusa dos nomeados. 

& decisão da 1uii:a lia recurso para o conselho de districto 
c$ 3.O Quando a junta conceda a escusa pedida, nomeara logo outro 

hformador Louvado para supprir a ~aca tn ra  que d'ahi resulte. 
Art. 18." Os infoririadores Iourados preslarào jiirainento nas mãos do 

~ s i d e i i t e  da junta dos iepartidores de bem e fielmtnte servirem. 
, k r t  19: Cumpre aos informadores louvados informar o escritão de 

fazenda e a junta dos repartidores sobre a esactidjo das declarações dos 
contribuintes, ou das relações feitas pelos regedor~s  de parocbia na parte 
relatita aos objectos sujeitos 6s contribuições de renda de casas e sum- 
ptuaria. 

!f, unico Os informadores loutados assiguardo as declarações que pre- 
starem. 

Art. 20." Nenbum iiiformador louvado poderd informar sobre objecto 
relativo a seus parentes ou affins ate ao 4." grhu. 

CAPITULO IV 

Da organisação da matriz 

Art. 21." IIaler& em cada concelho uma matriz que servirá para o lan- 
çamento das contitbiiiç6es de renda de casas e sumptùaria 

$ unico. Xos concelhos de Lisboa e Porto a matriz será feita por bairros 
ou secçòes de bairros, em quanto subsistir esta divisão 

Art 23." A foimação da ri~atriz incumbe ao escritao de  fazenda, o qual 
tomará para base do seu trabalho os seguintes elementos: 

1 O As declarações dos contribiiintcs pelo modo por que se acham esta- 
belecidds no  regulainento da contrrbuição indiistrial; 

2." As reIações que os repedoies de parochia são obiigados a prestar 
ao escrirdo de tarenda, segundo O disposto no mesmo regulamento; 

3." As informações qrie os informadores lou~ados prestarem ao escritão 
de fazenda, e quaesquer outros esclarecimentos que esle empregado podkr 
obter e julgar necessario sollicitar de qualquer pessoa, corporação, repar- 
tição ou auctoridade. 

unico. Para a matriz do 1.' anno tambem senira de elemento a ul- 
tima matriz da contribuição pessoal. 

- Art. 23 O As declarações que os proprietarios, usufruetuarios ou pos- 
suidores, por qualquer titulo. dos predios urbaiios, bem como os chefes de 
familia, bào obrigados a apresentar aos escrivães de fdzenda em Lisboa e 
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Porto, são tambem obrigatonas nos outros concellios, capitaes dos dis- 
tnctos. s unico Estas declarações serão apresentadas durante o me7 de janeiro 
de cada anuo, e dirão respeito a todo esse anno. Exceptuam-se, por&m, 
os concelhos de Lisboa e Porto, nos qnaes as declarações continuar80 a 
ser prestadas nas epochas e peld f6rina estabelecidas no regulamento da 
contribuirão industrial. 

Art. 24 o A iriatriz será orgairisada conforme o modelo n.' 1 ,  e dever8 
conter as seguiiites indicacões . 

i." O nome da pessoa sujeita 6s duas contribuições, ou a alguma 
d'ellas ; 

2." A sua morada; 
3.O A ordem de terra em que reside ou tem objectos sujeitos 6s con- 

tribiiições ; 
6 O A renda ou valores locatiros das casas sobre que deve recair a eou- 

tribuieão de  renda de casas; 
5." O numero de creados, casal,oaduras. ou tehiculos, com designação 

do uso de brazdo de armas, quando efle se der, sujeitos á contribuição 
sumptuaria ; 

6." A contribuiç~o de renda de casas e correspondente imposto para 
viação; 

7 . O  A contnbui~ão sumptuaria e correspondente imposto para viação; 
8 " O total das duas contribiiições. s 1 O As rendas ou balares loratiuos, de que trata o n.' &.O, são os do 

anno a que respeitar a coritribriição de renda de casas. 
$ 2.' A matriz será feita por ordem alphabetica dos nomes dos con-' 

tribuintes. 
$ 3." Na folha do rosto da matriz se designara o districto, o concelho 

ou bairro, e secção do bairro a que pertencer. 
Art. 25." Para cada contribuinte se formará um s6 artigo na matriz, e 

n'elle se comprehenderdo todos os oblecros que tiver sujeitos ás duas con- 
tribuições ou a alguma d'ellas, por forma que a collecta seja sempre unia 
s6 para cada contribuinte em cada concelho, bairro ou secção de bairro. 

Art. 26.Wuando o contribuinte no mesmo concelho, bairro ou secção 
de bairro tirer mais de uma casa de habitação por sua conta, declarar-se-ha 
essa cirrumstancia na matriz. Na columna 0 . O  7 se lançará a importaneia 
da renda ou valor locatrvo respecti\o a cada uma, e na colurnna n.* 8 a 
importuneia total Cessas rendas ou valores. Se porem tiver 86 uma casa 
para sua habitação, ou arrendada, a respectiva renda ou raior locatno será 
logo leuado á columna n.' 8 

Art. 2 7 . 9 s  objeclos sujeitos 4 con t r ibu i~~o  sumptuaria serio lançados 
nas columnas n." 9 at6 15 da matriz. 

. . 
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Art. 28.O Cada artigo da matriz çerL fechado por um traço a tinta ate 
á columna n.0 15, deixando quatro linhas em claro para as anuotaqões que 
forem necessarias. 
ht. 2 9 . O  As folhas da matriz serão numeradas e rubricadas pelo pre- 

sidente da junta dos repartidores. 

CAPITULO V 

Da publicação da matriz e das reclamações e recursos 

s~cçÃo r 

Da pnhlicaçào da matriz 

Art. 30." Concluida a matriz nos teimos dos n."' i.QO.0 i~iclusive do 
artigo 24.', o escrivão de fazenda extrahirá d'ella notas, conforme o mo- 
delo n . 9 ,  para serem entregues aos collectados em cada freguezia. 

$ 1 . O  Se o contribuinte estiver sujeito ás duas contribuições ou a alguma 
d'ellas em mdis de uma freguezia, ser& comprehendido com a totalidade 
da coilecta ou collectas na nota que respeitar freguezia da sua residencia. 

$j 2.O Se residir f6ra do concelho, sera comprebeiidido na nota respe- 
ctiva B freguezia em que tiver casa de habitação, arrendada ou por sua 
conta. 

$ 3." As notas de que trata este artigo, acompanhadas de uma relação, 
conforme o modelo n.O 3, s e ~ ã o  remeitidas pelo escrivão de fazenda aos 
respectivos regedores de parochia, os quaes as entrcgarso nas casas das 
regedorins a iodos os inteiessados que Ih'as soilicitarem, devoltendo a re- 
laça0 ao respecti\o escritão de fazenda, com as notas que não tiverem sido 
entregues, findo que seja o praso para as reclamações. 

$, 4." O disposto u'este artigo não tem applicação aos concellios de Lisboa 
e Porto. 

Art. 3 1 .O No verso das noias a que se refere o artigo antecedente, alem 
dos dizeres impressos que constam do modelo n." 2, o escrirão de fazenda 
designara : 

1.O Os dias em que os contribuinles podem reclamar contra as suas 
collectas; 

2 . O  Os dias em que as suas reclamaçòes podem ser recebidas ua cabeça 
do concelho ou na freguezia; 

3.' Os dias em que a junta dos repartidores ha de resolrer as recla- 
m a g e s  ; 
4.' 0 s  dias em que os contribuiiites podem interpor reciirso das decisões 

da junta dos repartidores para o conselho de districto. 

Art. 32.' Extrahidas as notas de qiie tratam os artigos antecedentes, 
e feita a remessa d'ellas, o escnuão de fazenda entregará a matriz á junta 
dos repartidores. 

Art. 33.' A matriz deverá estar patente e elo espaço de dez dias, para 
que os contribuintes possam eraminal-a e reclamar contra ella o que jul- 
garem a bem do seu direito. 

A respeito dos bairros ou secções de bairros de Lisboa e Porto as ma- 
trizes estar30 patentes aos contribuintes desde 1 ate 10 de maio e de l 
a 10 de dezembro. 

Nos demais concelhos de  20 a 30 de setembro. 
Art. 34." A junta dos repartidores atisará por editaes os contribuintes 

e com a necessaria antecipaqão: 
1.O Para solicitarem do regedor respectivo a entrega das notas de que 

trata o artigo 30.': 
2 . O  Para examinarem as matrizes, querendo, no local que for indicado 

na cabeca do concelho; 
3.' Para apresentarem dentro do praso estabelecido no artigo 33.' as 

reclamações que a lei lhes faculta. 
$, uuico. Os editaes serào affixados nos lagares do costume e publicados 

pela imprensa nas terras onde bouuer folhas periodicas. 
Art. 33 O A matriz deve estar patente na casa da administrapão do con- 

celho ou bairro, ou n'outra que offereça melhor commodidade, escolhida 
pelo administrador do concelho ou bairro. 

Das reclamaçãea 

Art. 36 " As reclamações de  que trata o artigo 34." podem ter por 
objecto. 
I." Erro na designação das pessoas e moradas; 
2 . q r r o  na designação da ordem da terra; 
3." Injusta designacão da renda ou valor locali\o da casa de  habitação; 
4.' Injiista designacão do obecto ou objectos sobre que recáe a contri- 

buição somptuarra; 
5 . O  Cessacão das rendas ou valores locativos das casas de habitação su- 

jeitas B contribuiçã~ de renda de casas ou dos objectos su]eitos d cootn- 
buiçáo sumptuaria, por terem os contribuintes deixado de ter  as casas ou 
esses objectos, no todo ou em parte, em um, doi4 ou tres trimestres do anno; 

6." Erro de calculo no lançamento das colleclas de contribuição de renda 
de casas ou da contribuirão sumptuaria; 
7.' Indeiida inclusão ou exclusão de pessoas; 
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$ 1.' Os reclamantes poderdo instruir as sua3 reclamações com docu- 

mentos, os quaes lhe serdio entregues logo que deixem de ser oecessarios. 
$, 2' As reclamações coniprehendeião as alterações occorridas em todo 

o anno. 
$ 3." Nas cidades de Lisboa e Porto as reclamações feitas na primeira 

epocha compreheiideião as ultera~ões occorridas tio priineiro semestre, e 
as da  segunda epocha as do segundo semestre. 

p r t .  37.O As reclamaçaes deqem ser entregues ao presidente da junta 
dos repartidores, ou ao respectivo regedor de parochia. 

Art. 38." O regedor de parochia, fiiido o prdso para as reclamações, 
enviará immediatamente ao presidente da junta dos repartidores as que 
tiver recebido dentro d'esse praso 

Art. 39.' As rcclamaqões dos ~ontr~buintes ,  que forem apresentadas em 
tempo. serdo decididas peln junta dos repartidores, dentro de dez dias 
contados do immediaio aquelle em que expirar o praso marcado para as 
receber. As decisões da junta, insertas nas proprias reclamações, serão 
com estas patenteadas nos locaes em que as mesmas ieclamações tiverem 
sido apresentadas. 

$ 1 . O  Os despachos da Junta serão sempre moti~ados. 
$ 2.' Os requer~mentos das reclamaçùes que não forem attendidas serão 

entregues aos recfamantes com os documentos que os instruirem. 
$ 3." A junta, nas suas decisões, só póde resolrer sobre os pontos restri- 

ctos das reclamações dos contribuintes. 
Art. 40." A junta poder8 convocar os regedores de parocbia e informa- 

dores lourados, a fim de receba d'elles quaesquer esclarecimentos que 
julgue necessarios para a decisão das reclamações. 

s~cçÃo 111 

Dos recursos 

Art. 41." Das decisões das juntas dos repartidores compete recurso para 
o conselho de districto. O recurso será interposto dentro de cinco dias, 
contadas da data em que findar o 'praso estahelecido para a decisilo das 
reelamações. 

$ 1 . O  As peliçòes de recurso serdo datadas e assipoadas, e serão sem- 
pre acompanhadas das reclama~ões indeferidas, podendo os recorrentes 
juuçtar-lhes quaesquer novos ciocumentos que julguem a bem da sua 
justiça. 

$ 2.' As petiçõrs de recurso serão apresentadas ao presidente da junta 
dos repartidores, o qual passará d'ellab recibo em que especifique os do- 
c~menlos  que as acompanharem. 

A Junta, informando sobre o objecto do recurso, remettel-o-ha pelo 

primeiro correio, com o seu parecer, ao governador civi!, para ser presente 
ao conselho de districto e resolvido 

$ 3." O recurso, por parte da fazenda, será interposto pelo escritão de 
faaenda. nos termos do $j ante~eden!e, devendo ser acompanhado do pro- 
cesso da reclamaçào recorrida. 

Art. 42.' O conselho de districto tomará eonhecimento dos reerirsos, e 
os resolverá dentro do prdso de dez dias, contados do immediota áquelle 
em que os tiver recebido. Para este fim o conselho de dislricto terá tantas 
sessòes, quantas forem necessdrias para que os mesmos recursos sejam 
resol,idos no referido praso. 

$ 1.O As petições de recurso decididas pelo conselho de districto serão 
enviadas ao presidente da junta dos repartidorei, deritro de cinco dias 
depois de findo o praso para a sua decisão. 

$ 2." As petições de recurso indeferidas e respectivos documentos serão 
entregues aos recorrentes 

5 3." Se o conselho de districto não resolter os recursos no pcaso mar- 
cado, prosegurrá o sersiço na conformidade das decisões reeorrtdas, e 
qualquer resoluçBo posterior do conselho será considerada no serviço do 
anno seguinte. 

,$ 8.' Exceptua-se o caso em que os recursos tenham sido interpostos 
por parte da fazerida, dddo o q:~al, não haieodo declsão do conselho de 
districto dentro do praso reterido, caducarão os recursos ordinarios, fi sobre o 
objecto d'estesdevera o delegado do thesouro recorrer extraordinariamente. 

Art. 43.' O delegado do thesouro. como representante da fazenda, as- 
sistir& as sessòes do tribunal do conselho de districto em que se tratar dos 
recursos a que se refere o artigo antecedente. e dari  as informações que 
julgar necessarias. 

$ unico. Para este fim o go~ernador civil dará conhecimento ao delegado 
do thesouro dos dias e hora em que o tribunal se ha de reunir para resolver 
os referidos recursos 

Art. 54." Ao conselho de districto seião miriistrados todos os esclare- 
cimentos de que precisar para a Justa resolu@o dos recursos para elie 
interpostos. 

Art. 43.' Das decisões do conselho de dist~icto compete recurso pata 
o supremo tribunal administiativo. 

$ 1.O Este recurso não tem effeito suspensiuo, e será interposto nos 
prasos e nos termos estabelecidos no respectivo regulamento. 

$ 2 " O recurso por parte da fazenda ser& interposto pelo delegado do 
thesoiiro. 

Arl. 4G.O Os recursos para o supremo tribunal administrativo poderão 
ser apresentados ao presidente da jiinta dos repartidores, que os remetterá 
ao referido tribunal. 
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Art. 47.O AI&n dos recursos ordinarios e f6ra dos prasos estabelecidos 
nos artigos antecedentes, s6 poderão recorrer extraordinariamente para O 

conselho da direcr8o geral das contribuiç6es directas: 
1 . 0  A fazenda nacional dentro de dois annos, contados da data em  que 

devia ter sido exipida a contribuição em diiida; 
2 " Os  collectados sem fundamento algum para o ser I. 
$ 1.O O recurso extraordinario não tem effeito suspensivo. 
$ 2.' A interposiqão dos recursos entraordinarios, por parte da fazenda 

nacional, compete aos delegados do thesouro. 
$ 3.0 Os delegados do thesouro, antes de remetterem os recursos ao 

conselho da direcção geral das contnbuiçóes directas, darão aos interes- 
sados copia dos mesmos recursos, intimando-os para que, no praso de  
quinze dias, contados da data da intimaçio, possam allegar perante o re- 
ferido conselho o que julgarem a bem do seu direito. A certidào d'esta 
intimação acompanhará os recursos. 

Art. 48.' Se  ás decisaes favord~ers, que obt'iverem os contribuintes, o 
escrivão de  fdzenda não tiber em tempo dado cumprimento, reconhecido 
isto pela junta ex ofl2cs'o ou por queixa do interessado, a mesma junta or- 
denará logo as necessarias rectifi~ayões. 

i Ofipo da Dzr. Gsr das C o a r  Dzr de 49 de rnaio de 1880 -111 mo sr.-Mostran- 
do se da informa@o por v s a  prestada em officio n.O i 262 de ?O dezembro de 1879, 
sobre a pretenção de Ji~âo Alves da Moita, que o supolicante foi pelo concelho capital 
d'esse distnrto collectado no dito aono, na contribuição de renda pela casa n 41 do 
Campo de +nt'Anna, no seu verdadeiro nome aob o artigo i 208 3 e com o nome sup- 
fwto de Joao Martins do Monte, pela mesma casa, sob o artigo 4 384 o com qual  col- 
ecta das quaes so esta em divida a Iaufada n'este ultimo nome foi determinado por 

deephchode 98 de abril ultimo que se proceda a annulla$ão da mencionada collecta, na 
importancia de 36184 reis, que diiplirada e ludevidamente se exige ao  supplieanle no 
referino nome de 1050 Martins da Motta 

O que eommunieo a v 5 = para sua intelligencia e effeitos necessarioe 
Deus guarde a v u a Direcção geral das contribuiyòes directas, 49 de maio de 1880 - Pedro Arsouato de Canalha - I11 -' sr delexado do thesouro no districto de Braga 

( N o  Dtrezto, 45 anno, n a 3, pag 46). 
Offieio da Dar Grr das Contr Dar de 19 de maro de 1880 - I11 'O sr -Parti- 

cipo a v. s ., para sua intelligencia e devida execução, que por despacho de 28 de abnl 
ult,mo foi resolvida a pretençâo de Francisco da Ponte Horta, sobre que v S." mformou 
em oficio n a  132 de 19 de fevereiro ultimo mandando-se reduíir a colleeta de cootri- 
buição de renda que pelo concelho de Beleni, na iniportaocia total de 248543 reis, foi 
ind~vidamente lançada ao supplirante por todo o anno de 1879 e sobre o valor loeativo 
de 2405000 reis a que de direito lhe competir pela differença entre esta renda e a de 
908000 reis pr&essando-se o cnrnpetente titulo para os effeitos do artigo 57 " do reçu- 
larnento deá0 de agosto de 1872, visto mostrar-se do seu dito officio ter esta ultima e 
não aquellaa verdadeira renda que o supplicante pagou pela casa que hdbitou em Sete 
Rios e com respeito somente ao 2 "  semestre do refendo anuo de 1879, tendo estado 
devoluto a mesma casa no i ' semestre 

Dens guarde a v s Direcção geral das contribui~6es directas, 49 de maio de 1880 
-Pedra Augusto de Carvalho - ill -" sr delegado do thesouro no dish'i~to de Lisboa. 
(No hret to ,  i5: anno, n 3, pag '47). 

CAPITULO VI 

Das alterações na  matriz até ao encerramento 
e depois do encerramento 

Das alterações na matriz ate ao encerramento 

Art 49.0 As alterações resultantes das dccisòes das reclamaçóes e dos 
reciirsos para o conselho de d is t r i~ to  serão notadas na matriz e correspon- 
dentes columnas, riscando-se o que inde~idamente alli se tiver mencionado, 
e lançando-se o qiie deve subsistir 

$ 1.' Quando a alterarão for na designação do nome do contribuinte, 
e alterar a ordeni alphabetrca da matriz, no artigo em que segundo a 
mesma ordem lhe corresponderia, far-se-ha referencia áquelle em que 
estiver inscripto 

$ 2.' Quando se de o caso de indetida exclusão de  pessoa, será esta 
inscripta no fim da matriz, procedendo-se similhantemente ao que Bca 
estabelecido no antecedente. 

$ 3 O Quando a alteração consistir na derignacão do tempo por que 6 
de\ida a contribiiiçáo, observar-re-ha o seguinte: 

Quanto á contribui~do de  renda, far-se-ha expressa menção na columna 
n.' 3 da matriz dos trimestres a que ella respeitar, leuarido-se á columria 
n.' 7 ou 8 a importancia da renda correspondente a esse tempo; 

Q u ~ n t o  á contribuitão sumptuaria, em segurda á designaçào do tempo 
mencionar-se-hão os objecios a que ella disser respeito. 

Art. 50." Ao lado das rectifiçacóes que se fizerem na matriz, em re- 
sultado das decisões da junta dos repartidores, se fará referencia á acta 
da  sessão da junta em que se tomou a deliberaç>o. pela Mrma seguinte: 
«Acta n O... » Para este fim as actas d e ~ e r ã o  te r  uma numeraçáo de 
ordem 

Quarido a rectificaçào for em resultado de decisão do conselho de dis- 
trrcto, a referencia será : ~Accordão do conselho de districto de. .n 

Art. 51 a Feitas as alteraróes a que se  refere o artigo &S.', a matriz 
será sommada e preenchida na columna u.O 18 pelo escrivão de  fazenda, 
o qual em seguida lavrará um termo de  enceiramento, assignado pela 
jlrnta dos repartidores, devendo n'este termo mencioriar-se por extenso o 
numero de artigos contidos na matriz, a importancia da contribuição d e  
renda de casas e corresporidente imposto para viaçao, a importancia da  
contribui~ão suinptuaria e correspondente imposto para viação, o total 
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d'estas duas contribuições e as mais circiimstancias que vão indicadas no 
modelo n." 1 .  

$ unico. A m a t r i ~  rncei.rada nos termos d'este artigo fica defiiiitiva- 
mente concluidd pard por ella se proceder á col~rdnça das cor~tribuições de 
renda de casas e sumptuaria. 

SECÇQO 11 

Das alterações na matrxz depors do encerramento 

Art. 32." As altersções para mais que occorrerem nas contribuicõe's de 
renda de  casas ou sumptuaria, depois do encerramento da matriz pudem 
yrouir : 

1.' Do arrendamento de predios de novo edificados: 
2 O De começarem a ser habitadas casas que eslasam de~olutes: 
3 . O  De se tornarem habita\eis, ou de passarem a ser habitada5 casas 

que pelo fim para qiie eram destinadas não estavam sujeitas d contribui$ão 
de rcndd de casas; 

4 . O  De começar qualquer coiitribuinte a es!ar sujeito & contribuição 
sumptuaria, ou passar a ter augmento nos objectos ?obre que recáe a 
mesma contrit>uiçlo 

$ 1.' Estas alterações serão considerada3 na matriz, inscreiendo-se 
n'ella os contribuintes por addicionamento, fazendo-se expressa declaração 
do tempo a que respeita a contribuição ou contribuicões de conformidade r 

com o disposto no !$ 3." do artigo 49.' 
$ 2." A inscripqão será feita por ordem alphabetica, devendo a nume- 

ração dos artigos ser a que os contribuintes ~á titerem ria matriz addicio- 
nada de uma letra, ou a que Ihes corresponderia se titessem sido n'ella 
primitivamente inscriptos. 

Art. 53 " As alterações de que trata o artigo aniecedente serão conhe- 
cidas pelas declarações dos eontribiiintes, pelas informaçòes dos regedores 
de parochia ou por outro qualquer meio, e compete ao escriião de fazenda 
aieriguar as que Iiou~er no seu concelho ou ba r ro  

$ I." Sào applicaveis aos contribuintes inscr~ptos por addicionamento 
todas as disposições sobre as ieclamações e recursos concedidos aos coo- 
tribuintes prrrnitilarnente insrriptos 

$ 2 " As inscripsões que se fizererci ria matriz por addicionamento serão 
sommadas e seguidas de um termo de ericerramentn, çoriforme o que f i a  
estabe1ec:do com relay.30 á matriz. 

Art. 54 O As alterações para menos que occorrerem depois do rnccr- 
rainento da matriz são as que resul~arem das decisões do conselho de dis- 
kicto, na hypothese do $ 3.' do artigo 42.O, das decisões dos recursos 

interpcstos nos termos do artigo 45 O, e das decisões das ieclama~ões 
extraordiriarras a que se refere o n 2." do artigo 47.' 

$ unico Na d i s p ~ i t ã o  d'este artigo tambem se comprehendem as de- 
cisões das reclamações dirigddas ás juntas dos repaitidores, e dos recursos 
interpostos para o conselho de districto, que tiverem logar rios coitcelhos 
de Lisboa e Porto. com respeito as altera~aes occorridas no segundo se-  
mestre de cada anno. Estas reclamações só podem ter por objecto as 
hypotheses do n." S." do artigo 36.' 

Art. 36.O Nos casas do artigo antecedente, por virtude das decisões 
favoraveis que os coiitrihiiintes obtnerem nds reclamações e recursos, terào 
direito á aunullação parcial ou total das collectas de contribuição de renda 
de casas ou snmptuaiia. 

Art. 56." Haterá em cada concelho ou bairio e para o serviço de cada 
anno um caderno que se denominard «caderno das arinullações das cou- 
tribuições de renda de casas e sumpluariao Este caderno será feito con- 
forme o modelo n." 1., e servirá para se lançar os nomes dos colleclados 
que têem direito n nnnulldções, a irnportancta d'ellas, os motivos por qde 
se concedem, e as mais circrimstancias que vão indicadas no mesmo mo- 
delo. 

1: No fim de cada auno o caderno sera sommado e encerrado pela 
Junta dos iepartidores, mencioriando-se no termo de encerramento o nu- 
mero de annulleções. a sua importancia em contribuição de renda de casas 
e em c~ntr~buicdo suinptuaria e a toialidade de amhas as contribuições. 

$ 2 " Em seguida ao encerramento se irào lancando as annullacões que 
posteriormente se forem ordenando, continuando a numeração de ordem 
das auteriores, e procedendo-se a novo encerramento de conformidade com 
o que fica estabelecido 

Art. 57." Do caderno das annullações se extrnhirão titulos de annullação, 
conforme o modelo n e 5 ,  que serzo assignados pelo presidente e secretario 
da  junta dos repartidores, e entregues aos respectivos contribuintes, a fim 
de que a importancla dos mesmos titulos Ihes seja lelada em conta no 
pagamento das verbas de contribuição d e  ienda de casas ou sumptuaria, 
ou Ihes seja restituida, quantio já se achem pagas as ditas ve1ba.i. Estes 
titules conter& O numero que Ibes corresponder na columna o.' 1 do re- 
ferido caderno, O numero do respectivo artigo da matriz, o nome e morada 
do contribuinte e a importancia da aniii,lla;.áo, com designação da contri- 
b u i ~ % ~  a quc se refere. 

$ unico Nas cidades de Lisboa e Porto os titulos designarão a prestacão 
a que respeitar, e a seccào do bairro em quanto subsistir esta divisão. 

Art. 58.O Nos reconhecimentos parcialmente annullados e nos respectivo5 
talões lançara o escrivão de fazenda a seguinte nota, que rubricará com o 
recebedor: ~Annullado em reis. . . pelo titulo n O .  . . » 
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unico. Os titulos d e  annullação servirão para documentar o credito d o  
livro 10. 

Ar t  59." Os titulos d e  annullaião serao conferidos com os ~ e s ~ e c t i v o s  
talões no acto d e  se apresentarem. e feito es te  exame serão os talíjcs 
remettidos á repartisão d e  fazenda, para documentarem o credito d o  
livro 12. 

Ait.  60 O O s  delegados do thesouro eniiarão direcção geral das con- 
tribuições directas relações annuaes das aniiullaiões das i e r b a s  d e  contri- 
buição d e  renda d e  casas e d e  contribuição siimptuaria q u e  tenham sido 
concedidas. 

Similhantemente tambem enviarão relacôes das ditas annullaçòes effe- 
ctuadas em pista dos respectiros titulos. 

CAPITULO VI1 

Da extracção dos documentos de cobrança 

Art. 6 1 . O  Encerrada a matriz nos termos do artigo o escri \~áo de  
fazenda extrahirá: 

1 . O  Os conhecimentos para a cobrança; 
2.' Uma certidão e m  driplicddo, e m  que se mencione o numero e im- 

portancia total das verbas das contribuições de  renda de casas e surnptiia- 
ria, eomprehendendo o imposto para tiae;io, especificando a totalidade d e  
cada iima das mesmas coii tr ibui~ões Es ta  cerkidào será assignada pelo 
presidente e secretario da junta dos repartidores, e remettida ao delegado 
d o  thesouro. 

Art. 6'2.O Os conhecimentos serdo extrahidos pelas importancias desi- 
gnadas nas columnas n.05 46 e i?, e conforme o m o d ~ l o  n " A respeito 
dos bairros dos concelhos de  Lisboa e Porto serão extrahidos por presta- 
çties, conforme o modelo n ' 7 1. 

1 . O  Estes conhecimer~tos serão designados pelo numero d e  ordem dos 

1 OBcio da Dzr Ger  das Contr  DZT de 13 de dezembro de 1883 -111 ma sr - S ex.. 
o ministro e secretano d'estado dos negocios dn fazenda a quem foi presente o oficio 
v. s n O 142L, de 2% de novembro proximo findo expondo que tendo a experieneia 
demonstrado a necessidane da auctorisa$ão concedida annualniente as Juntas dos re 
partidores dos bairros da canital, para avsrbarem os c~inherinientos da contribuição de 
renda de casas, rplativa do sewudo Semestre para os nnnips dos novos inqui\inos, por 
effeito da sua mudança, bem como pdra anniilla-ãii fora dos prasci\ marcados nos re 
gulamentos de 28 e 30 de azoiio de 1872 das r~lle; . t~s reconiiceidaniente dupliradas, 
em relação ao proprio bairi-6, ou bairro diFf?rente, e a. quc respaitaiem aos trimestr<~s 
em que tenham cessado os factos eollectaveis tanio em relacãoa contrib~ição de renda 
de casas e sumptuaria com6 a iuduslnal e&cluis por pedir que fosse concedida vara 
0 serviço do corrente inoo dc i882, auer6ri-ayão içual d de que trala o depacho de 23 
de agosto de 1881 Resolveu a mesmo er rnwinistro por sru despacho de 11 do cor 

r e s p e c t i ~ o s  artigos da matriz, e conterão o nome e morada d o  contribuinte, 
e as mais circumslancias que v&o indicddas nos referidos modelos. s 2.' O s  impressos para conhecimentos, antes d e  serem entregues aos 
escrivães de  lazenda, serao sellados na repartiçao d e  fazenda do respectivo 
districto, com o séllo branco da mesma repartição; ficando os escrirães d e  
fazenda obrigados a apreseiitar ao  delegado d o  thesouro, finda a ectracção, 
aquelles impressos que não forem aproveitados, quer  s e  achem inutilisados, 
quer não. 

Art. 63." 0 s  conhecimenlos para a cobrança serâo entregues ao rece- 
bedor, nas cidades d e  I,isboa e Porto a t 8  20 de  julho; nos outros conce- 
lhos at6 31 de  outubro. s unico. Dos  conhecimentos extraliirão logo os recebedores avisos, con- 
forme o modelo n.O 8, que farâo entregar aos respectitos contribuintes antes 
da abertura d o  colre. 

CAPITULO BIII 

Dos salarios e gratificações 

Art. 64," As gratificações pelo trabalho da  formação das matrizes das 
contribuições de  reiida de casas e sumptuaria seião fixadas annualmente 
pelo governo, sobre proposla d o  delegado d o  thesouro. 

rente mez, de conformidade com o parecer emittido por esta direcqão geral, que a au- 
ctorisação por v s a  solicitada fosse ccincedids nos seguintes termos 

1 Que as juntas dos bairros da capital possam avcrbar os ronhecimentos da con- 
tribuição de renda de casas, relativos ao segunto semestre de 1888, para os nomes dos 
novos inquilinos por effeito das mudança* d'estes havidas no mesmo semestre; 

2 Que as mesmas juntas possam annullar as collectas reconbecidanien!e duplicadas 
em relação ao proprio bairro, ou bairro differente, quando se faça prova evidente pelos 
conhecimentos pagos, ou certidões auth~nticas, e as qne respeitarem aos trimestres ep 
que tenham deixado de exiitir os factos collertaveis, tanto a respeito da eontribuiqao 
de renda de casas, como da industrial de 188P, 

3 -  Que as menciona@s juntas dos repanidores, para o effeito da anet~risação do 
numero antecedente, farao affixar cditacs, com publicação no Diano do Guuerno, Con- 
vidando os contribuintes a apresentarem, sobie os ponros e anno indicados, as suas 
reclamaqões, no praço de tres meles, a contar do 1 o de feyereiro de 1883, a similbança 
do que pelo artigo i 0  ' do decreto de 7 de abril de 1869 se acha estabelecido para a 
coniribuicão predial, 

4 * E 'finalmente que se d e e d ? ~ ,  que findo o dilo praqo não possam ser acCeila3, 
nem admittidas, mais ~eclamaçoes, e que decididas as que d~nl ro  d'elle forem apre- 
sentadas, o que deve verificar-se no$ dez dia< immediatos, e passados os competentes 
titdos, se considere haver caducado a auctorisação 

O que tudo eommunico a v s '  para sua inteliigencia e effeitos neeessanos 
Deus guarde a v  s a Direc.ão geral das uunlribui~õe~ directas, em 43 de dezembro 

de 1882 - Pe&o ~ugvsto de $orcallLo -111 mo sr delegado do therouro no districto de 
Lisboa - (Ko Rel. e Doc dos dçt do Hcn da Faz de 1882, pag 80). 
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Art. 65.0 Os informadores louiados t@m direito a salarios pelas infor- 
mações que prestarem. 

Estes salarios serão propostos pelo adminis:rador do concelho ou bairro, 
sobre indicação do escr i~ão de fazendai, segiiiido o maior ou menor auxilio 
que prestarem. 

Art. 66.0 O delegado do thesouro, depois de outir os administradores 
de  concelho ou bairro, fixara o maximo e minimo dos salarios que julgar 
razoaveis, e os subrnetterá approbação do golerno pela direcçào geral 
bas contribuições directas. 

CAPITULO IX 

Disposições penaes 

Art. 67.O O informador louvado que não der, quando e~igidas ,  as in- 
for ina~i~es  de que deva ter conhecimento, ou que as der reconliicidamente 
inexactas, ser i  despedido peld junta dos repartidores e perdera o direito 
aos $alarios vencidos 

$, 1 ." Para o logar do informador loutado despedido a junta nomear8 
logo outro. 

2 O Quando se moqtre que o informador lou\ado procedeu com dolo, 
ser& autuado peio administrador do concelho ou bairro e rernettido ao 
poder judicial. 

Art. 6 8  O A falta da apresentaçào das declarações de que trata o artigo 
23.0, e bem assim a falta de exactidào nas mesmas declarações serão 
punidas nos termos do regulamento da coritriliuiçeo industrial; não podendo 
além d'isso os corrtribuinte~, que incorrerem na primeira falta, ieclamar 
nem ordinaria nem extraordinariamente contra as collectas da contribuiçdo 
de renda de casas ou sumptnaiia que Ihes forem lançadas. 

Art. 69." Para a cobrança das multas, de que trata o artigo anteceden- 
te, a juntd dos repartidores da contribuiçuo industrial nas cidades de Lisboa 
e Porto, a da contriburção predial em serriGo das contribuisòes de reiida 
de casas e sumptiiaria nos outros coiice~tios ein que por esie regulamento 
são obrigatorias as declaraçties, Iairara uma acta em que se declare o 
nome de  cada um dos infractores, a infiacrão praticada e a importancia 
da multa correspondente. A acta será assigriada pelo presideiite e demais 
membros da junta. 

$ I." Uma copia da acta, autbenlicada com as assignaluras da acta 
original, ser8 logo remettida pelo piesidente da jiinta ao respectivo escr i~ão 
de fazenda. Esta copia terá forca de carta de sentenia passada em julgado. 

$, 2' O escrirdo de fazenda, apenas receba a copia da ac:a, tara im- 
mediatamente aiisar os indiriduos n'ella comprehsiidrdes, para no praso 
de dez dias satisrazerem a importancia da multa respectiva. 

$ 3.0 Findo O praso para a cobrança, estabelecido no $ antecedente, 
não se tendo esta realisado, o escr i~ão de fazenda eniiará a copia da acta, 
acompanhada de ceriidâo do a! iso, ao competente delegado do procurador 
regio da comarca, o qual desde logo promoverá a execução nos termos 
da lei. 

$ 4.' E m  embargos & execução poderào os executados deduzir qual- 
quer defeza que e m  direito lhes possa aproieiiar. 

Art. 70 * Os togaes da junta dos repurtidores, que se não reunirem 
dentio do praso que Ihes 6 designado, incorrerão na pena de uma multa 
que será de 9J000 reis nas cidades de Lisboa e Porto, de 4.$800 reis nos 
concelhos que tiverem mais de 3:000 fogos, e de 2,&&00 reis nos de nu- 
mero de fogos inferior a 3000. 

Art. 71." O vogal da junta dos repartidores ou informador louvado 
que, sem motiro justificado, se recusar a prestar o serviço que lhe 6 de- 
signada n'este regularnerrio, incorrera tia pena dos que desobedccem aos 
mandados da uuctoridade 

Art. 72.O Por falta da pub!icação dos editaes e dos anauncios para a 
abertura dos cofres 110s prasos legaes, incorrerá o recebedor respectivo na  
pena de 10$000 réis de multa. 

Art. 13." O recebedor e o escriião de fazenda que no praso legal dei- 
xarem de relaxar as collectas em di~ida ,  e bein assim o escrikào de fazenda 
que dentro dos prasos marcados deixar de concluir as execuçbes adminiq- 
tratnas,  incorrer20 no pagameoto de 10$000 rérs de multa sem prejuizo 
de qualquer oulro procedimerito. 

Art. 74.' Para a cobranra das muitas comminadas nos artigos ?'O.', 
72" e 73 " o dclegado do thcsouro formar& uma ielaq8o, em que dcclare 
o nome de  cada um dos inlractoies, a infracção prailcada e a importancia 
da multa correspoirdente. 

1 [)'esta reiação tirara o delegado do thesouro uma copia authen- 
tica, que sera por elic immediatamente remeltlda ao respectilo escrivão 
de fazenda Esta copa terá forca de carta de sentenra passada em julgado. 

$ 2.0 !O processo da cobranqa d'estas multss é applicaiel o disposto 
nos $s 2. , 3.' e 4.' do artigo 69.O 

CAPITULO X 

Disposições geraes 

Art. 73 O (13 escriuàes dv fazenda podem corresponder-se com todas a9 
aiictoridades e reparrições piiblicas ou corporaçòeq para o hom desempenlio 
das obrigncôes que peio presente tegu1a:nento Ihes 430 impostas. 

Art. TG."T~odos os editaes a qiie este regiilarnento se refere serao a%- 
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aados pelos regedorcs de parochia, aos qilaes serão reniettidos pclo escrivão 
de fazenda respzctiro que egualrnente rernetterá um exemplar ao parocho 
da freguezia pdra ser lido por occasiao da missa con!entual. 

Art. 77.0 As reclamações e recursos serão indi*idua~s, escriptos em. 
papel scllado e seilados todos 0% dociimeiitos com que forem instruidos. 

Arl. 78.O Os go~ernadores ci1is expedirão as mais terminantes ordens 
para que os administradores do concelho ou bairro e os regedores de pa- 
rochia cumpram com exactid~o o serviço que por este regularneuto Ibes 6 
incumbido. 

Arl. 79." Nos casos omissos e urgentes occorridos nos districtos das 
ilhas adjacentes, em quanto entre estas e a capital se não estabelecem 
communicações telegrapbicas, compete aos goiernadores c i ~ i s  dec~dir, ou- 
vindo os delegados do thesouro, e dando immediatamente parte pela di- 
recqao geral das contribuiç6es directas. 

Art. 80.' O governo fornecerá os impressos para as matrizes, e para as 
notas qiie d'ellas tem de ser extrahidas segundo o disposto no artigo 30.0 

Art. 81.' Quanto á cobrança das contribuições de rendas de casas e 
sumptuaria fica alterado o disposto no artigo 35: do regulamento geral da 
adminiskra~ão da fazenda publica de de janeiro de 1870. 

CAPITULO XI 

Disposições transitorias 

Art. 82.0 Para o serviço das contribuiç.ões de renda de casas e sum- 
ptuaria do anno de 1873, os delegados do thesouro, com excepcão dos 
de Lisboa e Porto, logo que recebam este regulamento, farão affixdr no 
concellio, capital do seu districto, os editaes convidando os contiibui~ites a 
apresentarem, durante o praso de trinta dias, as declarações a que se 
refere o artigo 23.' 

Art. 83." As camaras municipaes procederão immediatamente, e nos 
terrnos do artigo 11 " & nomea~lo do vogal da junta dos repartidores 
para o serviço do corrente anno. 

Art $4.' Os ser\icos que, no co~rente  anno de 1872, derrarn estar 
concluidos em epochas j;i passadas, seRo effectuados logo depois da pu- 
blieaçao d'este regulamei~to. 

Paço, em 30 de agosto de 1872. - Antogzlo Marla de Fontes P ~ e i r a  
de Wello. 

(Omiiti~nos a tabella e modelos lunetos a este rrgulamento). 

Decreto de 31 de dezembro de 1873 

(Acha-se franscripto n'esla Collecgào, a pag. 16% e 163). 
(No Dmrzo do Governo de 2 de janeiro de 1874, n.' 0. 

Lei de 10 de abril de L875 

(-4cha-se t r a n ~ ~ p t a  n'esla Collecçáo, pag. 3-6). 
(No Dtarro do Govcrmo de 20 de abnl, n.' 87). 

Lei de 31 de  março de 1880 

(Acha-se transcripta n'esta Collecção, pag. 348). 
(No Dzario do Gouenu, de 5 de abnl, n ' 75). 

Decreto de 3 de junho de 1880 

E m  conformidade com o disi>osto no artigo 1 . O  $ unico da carta de lei 
de  31 de março proximo findo : hei por bem approvar as novas tabellas 
da eontribu~ção industrial e da contribuição sumptnaria, que baixam as- 
signadas pelo ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, e 
substituem as tabellas annexas aos regulamentos de 28 e 30 de agosto 
de 1873. 

O mesmo ministro e secretario $estado assim o tenha entendido e laça 
execubar. Paço em 3 de ]unho d e  1880. - RBI - Hmn'quer dc B~IWO~ 
Gomes. 

(Omitlitnos a tabella da coratribuição industrial, t r a m *  no hgar 
compelente). 

(No Dtarto do Govwno de 3 de srtembro, n 197 ) 
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Tabella das t ags  da.eo~ribaição snmptnaria, organisada de sdomidade com o 
disposto na earta de lei de 31 de março prorimo findo, e approyada por decreto 
d'esta data 

Unidades tributaveis 
Ordens das terras 

- 
I a e 4 '  3 .  4:5 . 'e6*  

Um creado .............................. 265'rO 
Dois ditos.. ............................. 58710 
Tres ditos ............................. 178080 
Quatro ditos ......................... 386080 
Cada um a mais.. ...................... 98520 
Um cavallo, egna ou muar. . . . . . . . . . . . . . .  4 11480 
Dois ditos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281560 
Tres ditos ........................... 565980 
Quatro ditos ........................ 958060 
Cada um a mais.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  238800 
Um veluuulo de duas rodas, pua dois eavallos 586560 
Um dito dito para um cavallo . . . . . . . . . . . . .  141480 
Um dito de quatro rodas para dois cavallos . . .  568980 
Um dlto dito para um eavallo . . . . . . . .  286490 
Uso de hrwão de armas nos vehiculos. ...... 148000 

Paço, em 3 de junho de 1880. - Hemque I Barros Gomes. 
(No niam do Govnlu, de I4 de junho, n.' 132). 

Decreto de 20 de outubro de 1880 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario d'estado 
dos negocios da marinha e ultramar ; 

Usando da auctorisaçáo concedida ao governo peIo $, I." do artigo 1 S . O  
do acto addicional á carta constitucional da monarchia; 

,Tendo ouvido a junta c~nsultiva. do ultramar e o conselho de ministros: 
Hei por bem decretar o seguinte: 
Art. 1 . O  fi supprimido na piovincia de Angola o imposto do subsidio 

Iitterario, que se cobra na mesma provincia, segundo o alvarA de 1 0  de 
novembro de 1772. Similhanfemenie sâo supprimidos na provincia de 
Moçambique os dizimos alli subsistentes. 

Art. 2P O imposto predial estabelecido nas provincias da Afrien por- 
tugueea, segunde os alvarhe de %I de junho de i808 e 3 de junho de 
1809, comprehender& tanto os predios urbanos somo os g r e b  rusticea, 
e será regufado pela Mrma seguinte: 

Na Guin6, 1 0  por cento da renda dos predios rusticos e urbanos. situe- 
dos em Bolama, Bissau e Cacheu. e 5 por cento com relaçho ás mais po- 
voaçaes ; 

Em S. Tbomé e Principe, 10 por cento na primeira ilha e 6 por cento 
na segunda e em AjudQ; 

Em Angela, 10 por cento nos concelhos do Ambriz, Loanda, Benguella 
e Y~smedes, e 5 por cento em todos os eoncebs  restantes; 

Em Moçambique, 10 por cento na cidade de N@am&que e nas s a e s  
dos dislrict~s, e 5 por cenh nos restan6es territorios. 

Apt. 3.' As disposleões contidas rio decreto: o<rm fo@ dê lei de 24 de 
dezembro de 1852. sobre a decima industrml m vi*, em d@renies 
concelhos das proiincias portuguezas da Africa oriental e occidental, sBo 
appltcateis a todos os conedhos das messlris proviucias, sendo as quotas 
exigi\eis de 10 e de 5 por cento na fórma prescnpta no artigo e.', com 
rdri@o a@ i v t o  predial; e, pela que respeita & proiincib de Gabo 
Verde, corihniar6 a eobtar-se a quota de 10 por cento tros concelhos 
onde a refarida decima industrial est8 vipar& J&, e &ar-se-ha a quMc 
de 5 por rento em todos os outros concelhes &a dits provnrcia. 

Art. 4 . O  I? creada em todas as provimias pertuguems da Aftiea &leu- 
tal e1 occ~dentsk uma eontrlburção sobre o alvgudr das habitações. a qd 
contribui@o ser& de 6 por cento ou de 3 por cento do vabor looatiucr das 
mesmas habitações, segundo etlas fwem situadas, co9foiide ao dispo* 
nos artigos 2.4 e 3.*, relativos aos mpostos psedial e industrial. 

$, unico. São isentos da contribuiç~o creada por este art* t 
Os paços episcopal e dos concelhos ; 
As casas das juntas de paiochias; 
As misenewdias, confrarias, bospiaaes, eschdas, v r t e i s ,  e repartifles 

publicas. 
41%. 4.' Quando ae valor c&kctavel sobre que tenha de recabir r l g m  

dos tnbutas predaai, industrial e de aluguer de h a b i ~ ó e s ,  n b  * i r m p +  

der imposto superior a i 0 0  reis, ficará isento da irapeclifle resgeetiva d 
&to ralor eollectavel. 

Art. 6." Sao mtorisados os goiernattores das pruviairs pW$üems 
da Africa oriental e occidental a pôr desde j& em execução as d~spost@ee 
contidas n'este decrete, famndo. em cooselho, os precisos re$ula~entos, e 
propondo, supermrmewte, os meios para a competede h l i s a @ o  e h- 
specçás dos menciomdos impdsbs e do seu suceessno apakiçoameot~. 

Art. 7." Fica revogada toda a IegislaçSo em contrario. . . 
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O minstro e secretario d'estado dos negocios da marinha e :ultramar 
assim o. tenha e o t d d o  e kça executar. Paço, em 20 de outubro de 
1880. -&I. - Tisconde de S. Januario. 

(No Durm do Govmw de Z5 de outubro, o.' 24k). 

, I  

Decreto n." 2 de 1 de setembro de 1881 
I .  

Attendendo ao relatorio do ministro e secretario d'estado dos negocios 
da marinha e ultramar; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de ministros: 
Visto o $ 1.' do artigo 15." do acto addicional B carta constitucional; 

- Hei ger  bem decretar o seguinte: 

Deoreto n . O  2 

Artigo 1.O & creada no estado da India portugueza uma contribuição 
sobre o aluguer das habitaeaes, a qual será de 6 por cento ou 3 por cento 
do valor locativo das ditas babitaçbes segundo a respectiva situação f6r em 
terras de 1.' ou de e.' ordem. 

Art. 9 . O  Para os effeitos do artigo 1.O são terras de 1." ordem, alkm 
da d d e  do governo geral, aquellas que, pelo rmmero de habitanks, movi- 
mento commercial, edikações urbanas, e outros elementos de riqueza, se 
spproximem das condições da capital do estado d a  lndia. 

Art. 3." São isentos da contribuição creada pelo artigo 1.O; 

Os paços episcopal e dos concelhos; 
As cams das juntas de parocbia ; 
Os conventos oeeupados por freiras ; as casas onde funccionem miseri- 

eordias, confrarias, hosp~taes, escholas publicas ou particulares ; os quar- 
teis e outros estabelecimentos publicas. 

Art. &.' A contríbuição sobre o valor tacativo das habitações Q cobrada 
directamente dos inquilinos, ou dos proprietarios, quando sejam estes os 
habitantes dos seus predios. 

Art. 5.O Quando ao valor locativo corresponder quota d e  contribu~ão 
ate 4 laogas por anno, ficar6 isenta da dieta contribuição a habitação 
respectiva. 

Art. 6." Os proprietanos e inquilinos sáo obrigados a prestar, semes- 
tralmeãe, ii fazenda os esclarecimentos precisos para a respectiva matriz 
e para P jusla cobrança da contribui~ão sobre o valor locativo das habi- 
tagões. 

DECRETO DE 1 DE SETEMBRO DE 488i 6%4 

Art. 7 . O  Os ualores inscriptos na matriz serão representados na moeda 
nova da convenção monetaria celebrada em comprimento do tractado de 
26 de dezembro de 1878. 

Art. 8." É auctorisado o governador geral do estado da lndia a regular 
em conselho de governo as disposições d'este decreto, devendo prop6r 
superiormente o que julgar necessario para a sua execução. 

Art. 9." Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocias da marinha e ultramar 

assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 1 de setembro de 
1881. -REI. - Julzo Iarqms de Viihena. 

[No Dterw do Gooernn de 2 de setembro, n.* 196). 



DECIMA DE JUROS 

Alvara de 9 de maio de 1654 

BEGIM~. \TO DA FEIBHI POR aw SE a i  nr FAZER O LAAÇAIII\TO E ( I I I : B I ~ C A  DAS IIU:MAS 
(IUE OS TU19 ESTADOS DO !it.lYI OFFERLI.FI;\I R'I 'FAS ULTlldS IfiIiTBS 

PARA A 1lE.I'EZA BA 61 FI:l;\ 

TITULO I1 

Das pessoas que devem decima, e das rendas, tracto, e maneio, 
de que se ha de pagar 

1 Todas as pessoas de qualquer qualidade e condição que sejam, minis- 
tros de quaesquer tribunaes, universidades, communidades, fidalgos, nobres 
e do povo, sem excepç8o d e  pessoa ou logar, ainda que sejam fronteiros que 
sirvam sua custa, pagarào decima em cada um anno de todas as rendas 
que tiverem, assim de fazendas, como de juros, tencas e ordenados, maa- 
tenças, moradias, e de quaesquer outros rendimentos : porque, sendo im- 
posta em cdrtes esta contribuiçáo para a commum defensa do reino, não 
é justo que algum parlieular Gque escuso d'ella; e pedindo-se-me algum 
privilegio ou isencão para se não pagar, o não darei: e dando-o, quero e 
mando que se não cumpra e guarde, por mais exuberantes clausulas que 
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leve, e ainda que n'elle se faça especial derogaçáo d'este capitulo; e ha- 
vendo pessoas e logares que tenham taes razões, que possam por ellas 
pretender similhante privilegio, Ihes mandarei fazer merc& por outra via, 
sem se dar exemplo para que outras o peçam; e desde logo hei por de- 
rogados todos os prijdegios e isenções que se houverem passado antes 

regimento a quaesquer pessoas ou communidades. para se não poder 
usar mais d'elles. .................................................... 

6 E quando os que negoceiam e tratam, ailegarem e mostrarem que 
trazem dinheiro alheio ao ganho, para que se Ihes tenha respeito, se terá 
a isso consideraçào no lancamento, cobrando-se d'elles a decima que de- 
verem por sua parte, e tambem a que se achar que toca ás pessoas a 
quem pertencer o tal dinheiro, que Ih'o levarão em conta com escripto 
do thesoureiro a quem foi leito pagamento: e terão os ministros que fize- 
rem o lançamento pariirular cuidado de saber as pessoas que dso e tomam 
dinheiro a razão de juro; e conforme as que se acharem, se arbitrar8 o 
que podem pagar. ..................................................... 

18 De todos os juros, tenças, ordenados, assentamentos e moradias, 
se pagará decima por inteiio, assim dos que esta0 lançados na alfandepa 
e casas d'esta cidade, como nos mais almoxarifados e comarcas do reino, 
e isto por qualquer respeito que se paguem as taes quantias. 

i 9  E na mesma f6rma se pagar8 a decima de todos os juros, tenças e 
ordenados que esta0 impostos sobre as rendas da camara d'esta cidade 
e das mais camaras do remo ; e assim mesmo do que alguns donatarios, 
fidalgos ou quaesquer outras pessoas pagam de suas rendas, de quaesquer 
tenços, censos, ou fóros perpetuos, ou redimiveis, que forem vendidos sobre 
algumas fazendas para se pagar a quaesquer pessoas de qualquer quali- 
dade e condiyáo que sejam, e dos redditos do dinheiro que alguns particu- 
lares ou communidades trazem de quaesquer pessoas a razão de juro. 

40 Porém dos juros que se pagam ás misericordias, hospitaes e alber- 
garias, e mais rendas applicadas ao sustento dos pobres, se não pagará 
detima, e dos que estão applicados para missas e anniversarios, fabrica de 
algumas igrejas ou capellas, redempção de captivos, casamentos de orfãs, 
e similhantes obras pias, e 16em administrador secular, abatendo-se o que 
se expende nos ditos encargos pios, pagará o administrador a decima do 
que lhe ficar livre por sua administracào. 

..................................................... 
Mignel de Azevedo o fez em Lisboa a nove de maio de mil seiscentos 

e cincoenta e quatro. Luiz Mendes de Eluas o fez escrever. - Rm. - 
0 Mwqueõ Almirante. 

(No Systenia or Colleqáo dor regimentos rem, tom. 3.0, pag. 487 e seg.) 

AIvará de 26 de setembro de 1762 

Eu EL-REI faço saber aos que este al~ara virem: Que sendo tão noto- 
rias as iniasòes e estragos que os exercitos de Castella t8m feito neste 
reino, como as extraordinarias despezas com que desde os principios do 
presente anno tenho esforçado as faculdades do meu real erario, assim 
no nunca visto numero de tropas que constitue os meus exercitos, como 
tambem nas nào vistas quantidades de armamentos, artilharias, e de 
toda a sorte de muurções de guerra, e de bocca, que a indispensatel ne- 
cessidade ~ublica da natural defeza da dignidade e segurança da minha 
coroa, e da liberdade e protecção dos meus fieis vassallos fez necessano 
accumular e accrescentar de dia em dia, cada vez mais, á proporção que 
se foram manifestando as forças com que os meus reinos tem sido, e se 
acham accommettidos e hostilisados: E sendo egualmente riotorio que, não 
ohstante conhecer eu que a dita indispensaiel necessidade publica de uma 
tão natural e instante defeza, por todos os direitos, ditino, natural e das 
gentes havia constituido aquella lei suprema que, sendo superior a todas 
as outras leis e privilegias, faz com que a urgente causa da saude publica 
s6 se contemple exclusiiamente em similhantes casos para fazer regra 
impreterivel ; nada bastou comtudo até agora para a minha paternal e l e  
mencia estabelecer novas esacções e impostos sobre os meus vassallos; 
ao mesmo tempo em que por uma parte me achei sempre coustituido na 
certeza do amor, zelo e fidelidade exemplares com que todos se offere 
ceram e dispozeram, desde a primeira hora em que se me rompeu esta 
escandalosa guerra, a derramarem a ultima gota do seu sangue, e a di8- 
penderem todos os seus cabedaes sem reservar alguma para me sustenta- 
rem, até extinguir a mesma escandalosa guerra pelo meio de uma vigo- 
rosa defeza ; e em que pela outra parte fui com egual certeza informado 
das exorbitantes e excessivas contribuições, e nunca de antes praticadas ' 
collectas, que o gocerno de Castella tem imposto sobre todos os bens e 
rendas dos seus iassallos, nào para defender+e, mas sim para prosegmr 
com maior i iolencia a dita guerra meramente voluntaria e manifestamente 
offensiva. Porém não podendo já em táo urgentes e extremosas circum- 
stancias deixar 'de fazer uso dos sobredictos dirqtos e do supremo poder 
que nellas me auctorisa; e menos deixar de me servir d'apelld amor, 
zelo e fidelidade dos meus leaes vassallos; sem faltar 8s obrigações que 
deio 6 minha corba, e que me imp6e a protecção dos mesmos vassaiios; 
quando a m b ~ s  estas obrigações são indissoluvelmente inherentes 8 minha 
real pe\soa: procurando aada em tal caso gravar os mesmos vassallos o 
menos que cabe no possi~el, quanto a mim está: e baiendo considerado 
que a decima dos bens e rendas, mandada arrecadar pelo regimento de 
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nove de maio de mil seiscentos e cincoerita e quatro, não sendo contri- 
buiçào nova e desusada, foi antes por sua natureza estabelecida para as 
despezas da guerra ; e foi aquella que por prudentes combinações e pro- 
qadas expenencias se julgou mais egual e menos onerosa aos povos, nos 

' 
quaes paga cada pessoa 5 proporção do que tem sómente de dez um, e 
lhe ficam livres nove para se sustentar; ao mesmo tempo em que nos 
outros reinos da Europd são tanto mais excessivas as collectas, que em 
muitos d'elles estão actualmente pagando os vassallos o quinto, o quarto 
e terço de todas as suas rendas : Sou servido que do pnmeiro do mez de 
sutubro proximo futuro em diante, em logar de quatro e meio por cento 
que atb agora se arrecadou a favor do exercito, se cobre a decima de 
todas as rendas, tratos, maneios e ordenados, que se contem no regi- 
mento de nove de maio de mil e seiscentos e cincoenta e quatro, na con- 
formidade d'elle, e da fórma que dei para a cobrança d'esta collecta nas 
minhas leis de vinte e dous de dezembro do auno proximo passado de mil 
setecentos e sessenta e um, com as declarações seguintes. Primeira: Que 
por quanto por um abuso contrario a mesma lei se não lança preseute- 
mente quatro e meio por cento ao dinheiro dado a juro, por escriptos par- 
ticulaies, ou escripturas publicas: se pagará d'aqui em diante a decima 
dos referidos juros particulares, como de todas as outras rendas, sem ex- 
cep@o alguma. Segunda: Que a sobredicta decima, em quanto durarem as 
despezas da guerra actual, se dele-pagar inteiiamente de todos os bens, 
rendas, ordenados, maneioq e ofücios declarados no sobredrto regimento 
de nove de maio de mil seiscentos e cincoenta e quatro, sem dimlnuiçáo, 
sem excepção, sem differença e sem privilegio algum, qualquer quc elle 
sela; porque os não póde haver para deixarem o reirio indefeao em quanto 
durar a presente guezra ; finda a qual, e a mdispensavel necessidade qu'e 
ella tem constituido, darei providencia para que aquelles que entre os 
ditos privilegios forem dignos de especial attençâo sejam restituidos a sua 
observancia. Tmezra: Que cada um pague completamente a decima parte 
da renda ou inieresse que tiver, sem dolo ou engano: entando-se os 
abusos e desegualdades que ha sobre esta materia; como por exemplo, 
pagarem os que t8m juros, tensas e ordenados pelas folhas d'elles tudo 
o que na verdade devem; quando um dono de proprredades de casas, de 
quintas ou fazendas, que rendem duzentos ou trezentos mil reis e mais, 
só paga dous ou tres mil rbis pelas lucrosas contemplações dos lançado- 
res; quando pelas dos escrilrbes ficam de fóra muitas das ditas proprieda- 
des; e quando um negociante que maneia cincoenla ou cem mil cruzados 
de cabedal, em qiie lucra vinte ou mais por cento ao anno, sómente paga 
doze ou deseseis tostões por effeito das mesmai coniemplações. Qzcurla: 
@e os superintendentes d'esta arrecadaçao, antes de procederem ao5 lan- 
pmentos, dbem o juramento a todos os donos das casas e fazendas, ou 

seus procuradores, e aos que pagam maneio, para declararem a totalidade 
das suas respectivas rendas e lucros na presença dos mesmos superinten- 
dentes, e para a esse respeito se proceder depois aos referidos lançamen- 
tos: os quaer, pelo que toca aos predios urbanos das cidades e villas, serão 
feitos por mestres pedreiros e carpinteiros peritos: pelo que toca aos 
predios rusticos, serão feitos por fazendeiros: e pelo que toca aos manews, 
ser& feitos por pessoas de cada uma das proliss6es dos collectados. Qutnta: 
Que da pubiicaçáo d'este em diante se não possa dar nem receber di- 
aheiro a juro, sem se manifestar perante o siiperintendente do bairro ou 
districto, a que pertencer, para o lançar em um litro de manifesto que 
haver6 para este effeito, debaixo das penas de que a pessoa que tal di- 
tibeiro der, não terá acção para o repetir em juizo, ou fóra d'elle; e de 
mais psderá outra tanta quantia como houver dado, ametade para quem 
s delatar, e outra ametade para as despezas dos hospitaes do exercito: e 
isto com tal declaração, que os ditos livros de manifesto serão guardados 
pelos superintendentes em inviolavel segredo dentro nas suas Casas e gra- 
vetas, sem d'elles poderem passar ás mãos dos escrnães. Swta: Que 0s 

manifestos dos dioheiros que ao tempo da publicação d'este se acharem 
dados a Juro pura pagarem a decima do primeiro de outubro em diante 
se farão com o mesmo segredo ate o ultimo de dezembro proximo seguinte, 
debaixo das mesmas penas acima declaradas. Selim: Que similhaute- 
mente os donos dos predios, ou urbanos ou rusticos, declarando que elles 
tem menos rend~mento do que tiverem na realidade, não poderáo pedir 
em JUIZO, nem r6ra d'elle, aos inquilinos ou rendeiros os preços dos seus 
arrendamentos; antes serão por elles perdidos com as mesmas applica~ões 
acima ordenadas e havendo cobrado os mesmos rendimentos adiantados, 
serão obrigados a repal-os executi~amente como se cobram as di~idas da 
minha real lazenda, no caso de se achar engano. 

E este se cumprirá tdo inteiramente como nelle se contkm, sem duvida 
OU embargo algum. Pelo que: Mando á junta dos tres estados, inspector, 
e logar-tenente do meu real erario, mesa do desembargo do paço, etc. 
Dado no palacio de Nossa Senhora da Ajuda aos 26 de setembro de 1762. 
-Com a assignatura de el-rei, e a do ministro. 

(No Systema cni Collecçâ;~ eit., pag. 8% e Seg ) 

Decreto de 18 de outubro de 1768 

Sendo informado de que sobre a execução do alvara de vinte e seis de 
setembro proximo passado, no qual com o justo motivo da guerra defen- 
siva a que me acho obrigado, e das nunca até agora vlstas despezas que 
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ella trouxe comsigo, mandei restabelecer o subsidio militar da decima, 
que requer uma arrecadação tão prompta como são improrogaveis as ur- 
gencia~ dos meus exercitos, se t&m offerecido aos ministros executores do 
mesmo alvará muitas duvidas cuja decisão, sendo reduzida a termos ordi- 
narios, seria incompatirel com a breqidade que requerem de siia natureza 
as applicasões a que o mesmo subsidio se acha necessariamente destinado: 
havendo mandado conferir as sobreditas duvidas por minislros do meu con- 
selho e desembargo muito doutos e zelosos do decóro e segurança da 
minha corba, e do bem commurn dos meus ~assallos: e tendo-me confor- 
mado com o que me foi por elles consultado para a decisâo das referidas 
duvidas nas instrucções que baixam com este assiguadas pelo Conde de 
Oeiras, ministro e secretario de estado dos negocios do reino: Sou ser- 
vido que a9 mesmas instriicçóes tenham força de lei, e se observem Iitte- 
ralmente como se neste decreto fossem incorporadas, sem duvida, restric- 
ção, embargo ou interpretação alguma, qualquer que ella seja; e não 
obstante quaesquer leis, regimentos, alvarhs, decretos, resoluções ou dis- 
posições contrarias, que hel por derogados para este effeito sómente, ficando 
alibs sempre em seu vigor. A junta dos tres estados o tenha assim enten- 
dido, e faca observar pelo que lhe pertence. Palacio de Nossa Senhora da 
Ajuda a 18 de outubro de 1762.-Com a rubnca de sua majestade. 

i \ ~ i l U G ( i l t ' i  flUE SUA IAGESTADB MANDA EXPEDIR AOS f l l i l . r R 0 8  
EXECUT1~l;l .i DA LEI DE VINTE E SEIS DE SETEWI:!iil D'ESTE i ' ! ; t . t \  l g  ARTO, 

@[!E Ill .rAl;tl.E( l l A COBBAKÇA DO SI I::il~IO III.iTAR DA DECMA 

Quanto a Lisboa e seus sobnrbios 

Havendo mostrado a experiencia que as nomeações do abreviado nii- 
mero de lantadores que foram estabelecidos pelo regimento; a certeza 
d'elles continuarem por muitos annos; a facilidade de serem escusos; e a 
forma de arrecadarão que ultimamente se tem introduzido: deram causa 
a abusos incompativeis com a necessidade publica, que faz indi9peosavel a 
regular prestas80 d'este subsidio: deu sua magestade aos ditos respeitos 
as providencias seguintes: 

..................................................... 
QUARTA PROVIDENCIA 

17 Para livrar as partes das repetições de pagamentos, e multiplicidade 
de diligencias a que t8m dado causa as quitações que lhe davam os offi- 

ciaes çubalkruos em bocadinhos de papel de facil distracção, pelas iusigni- 
ficantes parcellas que das mesmas partes cobravam por rateios: sua ma- 
gesiade seriido, que d>dqui em diante se Caçam as robrariças, e se dêem 
as descargas d'ellas na maneira abaixo declarada. 

..................................................... 
20 Para os lançamentos dos juros particulares haverá outro livro sepa- 

rado, no qual se lançarão os nomes dos devedores dos mesmos juros em 
cada freguezia por ordem alphabetica com termos lavrados na maneira 
seguinte. 

21 «N. morador em tal rua, ou logar, tem a razào dejuro a tado por 
«cento de N. por esmptura celebrada nas notas de N. em tantos de tal 
a m z  e anno a quantta de tanto, da qual deçe de decima do refendo juro 
atanto com que se sabe.)) 4 

22 O pagamento da refenda decima será sempre feito pelos devedores 
dos juros para os descontarem aos aciédores d'elles, como se pratica com 
os juros reaes; fallando sempre os editaes com os primeiros: e fazendo-se 
as execuções em seus bens nos caros de não pagarem a seus devidos 
tempos. 

..................................................... 
Palacio de Nossa Senhora da Ajuda a 18 de outubro de 1762.- Conde 

de Oecras. 
(No Systema ou Colleqiio cit.. pag 509 e seg.) 

Alvará de 11 de maio de 1770 

Eu EL-REI faço saber aos que este alvará virem: Que havendo tido 
certa informação, de que não t8em sido bastantes as providencias até agora 
estabelecidas para a regular cobrança do subsidio das decimas, do qual em 
grande parte dependem: a conservação das tropas dos meus exercitos, e 
a manutenção e augmento das fortificações; consistindo n'ellas a neces- 
saria defeza dos meus reinos, e a protecção e paz publica dos meus fieis 
vassallos; por haver entre elles alguns tão esquecidos das suas obrigaçôes, 
que não adsertindo, por uma parte, que qualquer contribu~ão tão justa- 
mente posta, como a sobredita o foi desde o anno de mil seiscentos cin- 
coenta e quatro, é devida até no foro da mesma consciencia; e pela outra 
parte, em que, concorrendo para estas indispensaveis despezas, não s6 
concorrem para o bem comrnurn da sua patria, mas até para o seu pio- 
pno interesse se atreveram a fraudar O mesmo subsidio; e prin- 
cipalmente no altar& de vinte e seis de setembro do anao de mil sete- 
centos sessenta e dois, estabelecido sobre os dinheiros dados ao juro por 
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escripturas publicas ou escriptos particulares; ora subterfugindo-se os 
devidos manifestos; ora celebrando escriptura de dinheiro a juro com 
tal simulação e dolo, que, n'ellas supprimindo a esiipulaçào de ~uros,  OS 

convencioiiaram por contractos particulares, nos quaes ajustam que, na0 
pagando 05 devedores adiantados os sobreliitos Juros clandestinos, serao 
logo executados pelos capitaes d'elles; ora havendo chegado a tal excesso 
a cubiçosa cegueira de srmilhantes homens corrompidos pelos errados coo- 
s a s  dos reprovados casuistas, que at8 t&em chegado a negar a exis- 
tencia dos mesmos juros por falsos juramentos pretextados com restricçôes 
mentaes; ora escusando-se da Falta de manilestos ainda a respeito das 
outras escriptu~as e escrtptos, nos quaes se eslipuiam Juros com pretextos 
de ignorancras, de Iitis pendencias, de restituições de menores, e outros 
similhantes; ora ajustando-se os denunciantes com os denunciados para 
não seguirem as denuncias; ora havendo-se procurado fazer inuteis as que 
se proseguiram ; exeogitando-se para isso extravagantes pretextos, e inter- 
pretaçães oppostas ao espirito do sobredito alvará, e ao decreto de oito 
de outubro do referido anoo de inil setecentos sessenta e dois, o qwi ex- 
pressamente manda: na providencia terceira, que cada um, sem dob ou 
engano, pague dos interesses que tiver: pela prorideacia quarta, que os 
superintendentes d&em juramento aos que pagam maneios, para dedara- 
rem a totalidade das rendas ou utilidades que teem: e pela providencia 
quinta, que se não possa dar dinheiro a interesse, sem que logo seja ma- 
nifestado aos respectivos superintendeiites em o tempo e com as penas 
pelo mesmo alvará estabelecidas. E porque a justiça das causas, e a ur- 
gencia da utilidade com que foi estabelecido o rererido subsidio, 
fazem indispensavel que eu occorra aos sobreditos enganos, dolos e sub- 
terfugios por modo eficaz: Sou servido ordenar aos ditos respeitos o 
seguinte ; 
I." Mando que todos os superintendentes das decimas d'esta cbrte e 

de todos os meus reinos façam logo notificar a todos os tabelliáes das suas 
respecti\as jurisdicções, para que no termo de tres dias primeiros seguin- 
tes Ihes apresentem todos os iikro.; das notas em que estiverem lançadas 
escripturas de dinheiros a juro, ou sem elle, pena de perdimento de officio, 
sendo proprietario, oo de seu valor, sendo serventuario, se encobrirem 
algum dos ditos livros. E no caso de ndo serem os devedores da mesma 
freguezia, mas de outra diversa, os respectivos superintendentes remetteião 
as relaçòes d'elles aos outros a quem pertencer, os quaes serão obrrgados 
a passar certidões de entrega aos remettentes, para nos casos de omissão 
de uns ou de outros se dar em culpa, e pagarem o damno os que n'ella 
se acharem. 
2.' Item mando que de todos os devedores outorgantes se cobre a de- 

eima ainda dos diiilieiros gratuitamente emprestados, na mesma forma e 

pela mesma razão, por que nos paragraphos quatorze e quinze do titulo 
segundo do dito regimento do anno de mil seiscentes cincoenta e quatro 
se determiiiou viie se pagassem decimas das casas que os donos d'ellas 
dào de graça aos que as habitam. 

3." Item mando que nenhum credor, depois de denunciado. possa ser 
escuso das referidas penas por qualquer das sobreditas causas ou pre- 
textos, os quaes desde logo reprovo para mais não serem attendidos. E 
havendo justa causa de legitima escusa, poderao as partes recorrer a mim, 
como lei e senhor, por vid de queixa ou recurso, 

4.' Item mando que se não faça obra alguma em juizo, ou fbra d'elle 
por escriptos particulares de emprestimo de quaesquer quantias que sejam, 
com juro ou sem elle, ainda que as partes os reconbe~am, sendo citados, 
ou se deixem nos seus juramentos; salvo se houierem sido logolançados 
MS livros das notas, ou mostrarem certidões de estarem mònifestados nas 
respectivas superintendencias dentro de tres dias contados d'aquelle em 
que se celebrarem. 

ti.' Item mando que n'esta f6rma seJam entendidas as ordenações do 
livro terceiro, titulo vinte e cinco, paragrapho nove, e do titulo eincoentrr 
e nove, paragrapho cinco, dez, onze e quinre, e todas as mais leis simd 
Iliantes; em tal fbrma que a minha real fazenda entre sempre com a sua 
intenção fundada em direito: Que contra esta assistencia de direito se não) 
possa julgar por presumpfdes, mas sim e i20 sómente por praias plenis- 
simas e Iiquidissimas: Que todas as interpretações e intelligencias cessem 
inteiramente na coaformidade da minha lei de dezoito de agosto de mil 
setecentos sessenta e note: E que os juigadores, pue o contrario d'ella 
determinarem, fiquem pelo mesmo facto privados dos cargos que tiverem 
a18 minha mercê. 

E este se cumprirá tão inteiramente como n'elle se cont&m, sem du- 
vida ou embargo algum Pelo que mando á mesa do desembargo do paço, 
etc. Dado no Palacio de Nossa Senhora da Ajuda em i I de maio de 1770. 
-Com a assignatura de el-rei, e a do mintstro. 

(No Sy8tema ou Colleqão cit , pag 525 e seg ) 

Resoluções de 12 de junho de 1770 

DUVIDAS PROPOSTAS NA JUNTA GIRA1 DAS DECIPAS, TIDA H0 i DE li 1110 ~ i t .  1710, 
B R E S O L U ! ~ ~ ~ ' ~  SOBRE ELLAS 1llIIDAS POR SUA miit .PALIE 

I Que, em cumprimento da lei, os tabelliães das respectivas freguezias 
serão obrigados a mandar uma relação aos tambem respectivw superinten- 



432 DECIMA DE JUROS 

dentes de todas as escripturas dos dinieiros dados a juro: e que depois os 
ditos superintendentes s6 puxarão dois livros por cada vez, ou em cada 
dia para conferirem com a dita relacjo; os quaes livros logo, e quanto 
primeiro, farão tornar ás mãos dos mesmos tabelliães, para não parar O 

gyro das escripturas ou certidões, q-ue as partes pedirem. 
11 Que os mesmos tabelliães serao obrigados a dar sem emolumentos 

aos superintendentes as ditas relações de escripturas de juros, ou de 
escriptos de dinheiros de  emprestimos gratuitos; porCm isto s6 desde o 
tempo do alvará de vinte e seis de  qetembro de  mil e setecentos sessenta 
e dois, declarado pelo outro d e  onze de maio proximo passado; pelos 
dóios e fraudes, com que se supprimia a obrigação dos Juros nas referidas 
escripturas e escriptos, depois do dito alvara de  sessenta e dois, como 
diz a lei noviss~ma. 

I11 Que os manifestos, que a dicta lei novissima manda, se  podem fazer 
dentro em tres mezes ad enstar da lei de sessenta e dois: e que passados 
elles, devem requerer na superintendencia geral. 

IV Que a decima s6 se ,ha de  cobrar do devedor, que recebeu o di- 
nheiro gratuitamente; e isto do dia da dita lei no\issima, e não antes, 
posto que antes fosse dado. 

V Que nos eontractos verbaes, negando o de~edor  a divida, se ha de  
cobrar a decima do supposto credor, se chegou a manifestar, por se e7i- 
tarem vexames de dividas suppostas. 

VI Que dos dinheiros gratuita e verbalmente dados, que se  não mani- 
festarem. se não tomem denuncias, por não ter obrigação o credor n'este 
caso de  manifestar antes de p6r acção em juizo. 

VI1 Que os manifestos s6 se tomarão de  dez mil r6is para cima, tanto 
nas d i~ idas  em que se declararem juros, como nas gratuitas: e d'esta 
quantia para baixo se não tomarão denuncias 1. 

1 Officio da Dzr Ger das Confr Dar de 21 de jaueiro de 1885 - 111- sr -Com 
o oflicio n o 63, de 12 de abril ultimo da repartirão de fazendr d'es>e districto, foi 
recebidó o recurso extiaordinario pela mesma repirtição intrrposto para o conielho do 
districto de 31 de agosto de 1880 que negou provimento em um outro recurso do rece- 
bedor do concelho de Meda cont;~ a decisão &d junta do lançamento de decima de juros 
pelo dito coiicelho e anno de 1880 mandando reduzir de 5 aio para 2 % o Juro, base da 
collecta de Jose Botelho Correia ~Ledes do Amara], &obre o capital de 3 250dOM) reis 
que devia ao dr Francico Eduardo de Almeidd Lritão, com o fundamento de que fõra 
de 2 % o juro a~ustado por escriptura de 6 de maio do referido anno de 1880 

O conselho d'esta direcgio geral por seu accorùao de 30 $e novembro ultimo deu 
provimento no recurso para elle interposto, arnuliando a deeisao do couselho reçorr-rido, 
e mandando que seja exigida ao credor a decima devida, arerbaudo-se para o seu nome 
os conhecimentos ja ertrahidos e por pagar em nome do devedor 

Os fundamentos d'este accordão foram os seguinles- 
Que pelo n " do alvara de 14 de maio de 1770 se mandou cobrar decima dos di- 

nheiros gratuitamente emprestados, 
Que para similhante effeito foi sempre pratica invariavel caloalar o juro de 5 %por 

VI11 Que OS manifestos das dividas litigiosas se hão de tomar por lem- 
brança, e com protesto, assignando o credor ou manifestante termo para 
declarar de seis em seis mezes os termos ou vencimento da causa, para 
se haver a decima de quem direito fôr; e isto com a pena da lei de  vinte 
e seis de setembro de mil e setecentos sessenta e dois, declaração quinta. 

1X Que nas escripturas antigas, se não existirem os contrahentes nos 
logareu n'ellas citados, se inquirirá o tabellião e as testemunhas: e se 
nem assim houver noticia d'elles, se  lançar6 o manifesto por lembrança. 

X Que os dinheiros dados a juro para fazer casas, dando-se por par- 
cellas, ter& o credor obrigação de declarar as quantias, que se fôr dando, 
e a decuna se haverá dos donos das propriedades. 
XI Que aos bens das capellas, que não renderem duzentos mil réis, se 

deve lançar decima sem ahatimento algum dos encargos, em observancia 
da lei de nove de  setembro de mil e setecentos sessenta e nove. 

XII Que os dinheiros ad~udicados em actos de partilhas, que vencem 
juros, se devem mani[estar rrgorosamente, como sempre se devia tw pra- 
cticado. 

XIU Que os manifestos já feitos, e os detedores ausentes e íallecidos 

ser esta a taxa que o alvara de 17 de janeiro de 1757 considerou o quantitativo do juro 
~asoavelmente exigivel 

Que o artigo 1640 o do oodigo civil, permittindo a livre estipulação de ~uros  nos con- 
trsçtos de usura, &ou em 5 %  a liquiddção dos mesmos luroa nos casos do Palli da 
estipulação, do que result«u continuar a pratica anteriormente seguida em relação a 
colle~tas para enlprestimo4 gratuitos; 

Que, se para os emprestimos sem juro é ainda hqe reputada legal a taxa de 5 ?I,,, 
da acceitação de base inferior para o lancameuto da decima, alem de les~va para os 
ju~tos interesses da fazenda, poderia resuliar a cessação d'aquelles emprestimos, appa- 
recendo, em fiaude a fazenda, com o juro inferior a 5%, doutrina esta expendida por 
esta direcção geral no processo n ' i a 9  do Iiv 40 em que foi ouvido o procurador 
r r a l  da corôa e fazenda e confirmada por despacho do ministro e secretario de estado 
os ncgocios da fazendade 20 de fevereiro de 1874, communicado ao delegado do the- 

souro ao distrieto do Porto em officio de 27 do mesmo mez e anno 
Que o argumento do conselho de districto, de que aos contract'oç de uzura não são 

applicaveis as leis relativas aos mumos .@aluitos, e inlproceùente, por isso que a cir- 
curns'aucia de o emprestirno ser ou não retribuido e assim dizer.se mutuo ou uzura não 
desiroe o principio fundamental de em resiimo de dinheiro que a lei tributa, e mismo 
defioeiu os artigos 13Ob: a i508:, 4 5 A . O  e 1636 o a 16&Oa do codigo civil alem de 
que a dispo61$ão 3.. do alvara de 26 de setembro de 1762, sujeitando a mánifesto os 
diuheiro- dados a Juro, e OJa citado alvara de i1 de maio de 1770, obrigando a decuna 
os que nao vencem juro, estabelecem jurisprudencia incontestavel 

E finalmente que a circumstancia de o credor sei adjudicaiario dó rendimento de im. 
portantes bens do devedor para pagamento do capital e juros importa a conveniencia 
de se lançar em nonie do oredor a competente decima na conformidade da portaria de 
2 de outubro de 1854 e do decreto sobre consulta do supremo tribunal administrativo 
de 16 de novembro de 1876, publicado no,Dzarto da G o v m  n " 90 do mesmo anno. 

O que tudo communico a v s: para seu conhecimento e devida execu ão 
Deus guarde a v. S.= dtreccao geral da& oontribut@ss dwectas $1 8e janeiro de 

1882. - 111 mo sr delegahu do thesouro no distrlcto da Guarda. -Pedra Augusto de 
Carvdlw. - (No Oiretto, amo, n.' 4, Pag. 60)l 
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se devem sempre  lançar  e m  recei tas ,  pa ra  com a diligencia d e  cada se-  
mes t re  se vepificar a noticia d o  ausen te  o u  d o  I ~ e r d e i r o ,  e cobrar-se, hu- 
vendo-o em Lisboa,  e n o  reino,  paszarido sè precatorios;  e qirando finul- 
meri te  o nAo haja,  leniar-se e m  pari ida d e  despeza .  e pdssados 10 annos 
se por8  ~ e r b a  d e  s ~ i s p e n s ? ~  no  manilesl«,  ficando sempre  o d i re i to  s a l i o  
ao c r e d o r  e a fa7enda rea l  

XIY Que o dinheiro dado  para  sociedades mercantís  s6  t e m  obiigaqáo 
d e  ser manifestado, m a s  1130 a teni d e  pagar  deçirna e m  beneficio d o  com- 
mercio, t an to  pelos direi tos q u e  pagam das  fazendas q u e  e n t r a m  rias aI- 
h n d e g a s ,  quan to  pelo nianeio q u e  os negociantes pagam pcla de r rama  que  
se Ihes lança 2. 

1 Oficio da Dtr Ger das Contr D I ~  de 28 de abril de 1881 - Ill mo s r  - Tendo 
requeiido P. a annullapáo das eollectas de decima de  juros que lhe foram Isncada- 
eomo multas, pelo cunrelho de Azambola nos dnnas de 1877 a 1879, sobre o i d p i t i  
de manifestado por lembrança eni 16 de oiitubro de 1875 allesando que com quanto 
[osse protestada em 25 Ge julho de l 8 i 3  a letra aeceite pór D'que repr&eutava o A- 
ludido capital, eile credor não propozera aryào contra o deredtr, e em 16 de p n h o  de 
1859 dera bdixâ no manifesto por consideiar inoluvel o deledor, e assim não podia 
Bar conta seniestral do estado de um processo que 1150 ehegdra a inataiirai-se , o que 
tudo se compiova por doecmentos aprescntidos e pela inforniac5.o prestada por v esa 
no seu oficio . foi pur despai ho d r  26 do rorrcnle mez concedida a aniiullação de . 
d e  di:cima de juro? de 1877 e de por cada uni dos annos de 1878 e 18i9, prefazendo 
a importaneia de por isso que, eomo ja fica dito, nao podra ser multado pela falta 
de participaqão de um processo não instaurado e por que foi illegdlmente dada baixa 
no manifesto por insolurel o devedor, quando devera ser averbado para directo para 
ser eontiuuado 0 Idnçamento contra o devedor por espnço de dez annos nos termos da 
13 "as resolucões de 1% ile J U ~ ~ O  de 1770 e da portdriaeinstnrcçòes de i 0  do janeiro 
de 18b9, a aniullação referida so devera eílectuar-se depois de cumprida a disposição 
da lei, sendo previ,iniente intimado o riedor para apresentar a letra, na qual trancan- 
do-se a verba de bdisa ali exarada se lançara uma outra em harmonia com a lri e com 
o mf,smo manifesto rectificado ccmo ja &a deel2rao- 

Deus guarde a v  sa, direcqão geral da< conlriùuiço?s directas, 98 de abril de 1881. - Pedro Bugusto d p  Carbalho -li1 "" s r  delpgado do thesooro np districto da Lisboa 
-(No n~rezlo, I 4  o anno, n o 4, pag 63). 

2 Hesoluqio do Snpr l'rib Adh  de 16 de Janeiro de i879 -Sendo-me presente n 
eousulta do supremo trrbunal adniinistratlvo acerca do recurso n o  2 887, em que e re- 
corrente Jose Antonio Tameira e recorrido o conselho da direcção geral das contribui 
çòes directas, 

Mo5trase que Jose AntonioTeixeira, dono de uma f~br ica  de tecidos na rua Direita 
de Arroios em Libboa, celebrou ein 2& de febereiro de 1969 com a firma Antonio Pererrd 
de Carvallio e Cunha um contracto pelo qnal esta se encarregava devenda a ciirnrni~iã6 
de  todos os artefactos pioduzidos na fabrica, se obrigava a fazer ao recorrente rarioq 

e fazendas, que existissem na fabrica. e-com d h~ootheca do nredio. em oue esta sn . . r , .  
achava estabelecida, 

Mostra-be que, em virtude do manifesto da referida escrrplura, o recorrente foi c01 
lectado no anuo de 1869 em decima dt! juros e que, reclamando contra tal collecta 
perante a ]unta respectiva, e sendo altendida &ta reclama ão, foi pelo delegado do 
t b e ~ o u ~ o  interposto recurso extraordinario para o conselho 8a direcção geral das con- 
tuhuições directas, 

h s t r a - s e  &ais que o mesmo conselho, pelo seu accordão ás i0 de maio de 1870, 

XV Q u e  os dinheiros, q u e  se derem para  pagar  l e t ras  com reba tes  de 
outras,  rião t&rn obrigaqáo de s e  manifestarem, n e m  d e  pagarem decima ; 

deuproviinento no recurso e annullou d decisão da junta com o fundamento de que o 
caeital. de oue se brdtava. secundo r,, termos em Que era concebiùo o conlracto im- 
r~u'ri~sd um Sei 13ileiro iIi"tUO: e 1'011 q g  1.~1 . ~ ~ j i i t ;  a det.iiiia dc jurus, r dr que a i  li3iras 
:IC.~.V.~.,S p e : ~  r,t.iiiaI ii..:, ri;iii+ iin J:.l,i (Ir. c.;ni;lolurn (Ir I !poth,.zn na0 cLrain d'áqiielias 
' I I I*  ,,rdiii~rizi itnr- P I ~ I I  :,.y,isi c111 tr.21 - IX ' I  ws  vttiitin<.ici&5. L' t ' 1 . j ~  g.trdntia :,pcnhs . . -  
ionsiste na firinn d o i  ~nrlkiO~ios. oiie n'ellas f i~uran i .  . - - - ~ -  ..~ ~ - -  

Yustra-se que #esta ùeoisãó 'tcni o piescnte reiursn, rni que o recorrente allega 
oue a transaecào. nu* elle iralisou, ndo pode deixdr de ser considerada comocontraelo 
mercantil e ÚãÒ contendo estipulaçào de juros n io  esta sujeita ao imposto de deeima 
de luroi, 'em vista do disposto nos 58 14 ", 47 e i9 a das resolu~ões de 1"3e junho 
de ú 7 O  

lfos6a-se, finalmeute, que sendo o ~ v i d o  sobre o recurso, o conselho recorrido sus- 
tenta pelos seus fundamentos o accordao impugnado 

O que tudo visto e a resposta do rninislerio publico, 
Considerando que a transaCçã0 realisada pala rerorrenle para melhoramento da fa- 

brica e desenvolvimento da sua industria fahril constitue pelo seu ObjeCto e pela v a l i -  
dade dos contrdhentes um contracto mercantil, 

Considerando flue d,is autos não se deDrehcnde aue as letrai acceitas uelo recorrente 
nãosejam verdddiirds letras comrnei ciais suseoptii.eis de endosso e su]eitas a protesto 
ua falta de pagamrntü, 

Cunsiderando ciue d garantia siihziãinria da h~i)otliera estiouiada no eontracto não 
ba,.ta para rnodlfiiar a nalureza da trausacdo e dâs letras, a quc elle se refere, 

Cousrder~ndo que a esciiptura, cujo maittesto deu logar a rollecta irnpuqnada, não 
e $0 Dor si t~tulo de credito, iieni d'ella consta que na transaepãu fosse estivulado Dana- - * -  

irienio de juros, 
Considerando que, em vista do que disp»em oc i$S I4 e 17 das resoluções de iZ 

de {unho de 1770, comquanro a escriatura devesce bcr manifestada. este manifesto. 
todávia na h~potliese do5 dutos não sujeita o recorrente a deeima de juros 

E n"estes iermos, considerando que o accordão recorrido náo fez a devida~ppiicaFão 
das disposições legaes, que regulam este assumpto 

Hei poi bem, confoimaado-ine enm a mesina conculta, dar provimento no recurso, 
revogar o accordZo do conselho de d~stricti~, e declarar nullu e de nanliom effeeito a eul- 
let ta de decima de juros, contra a qnal se recorre 

Oministro e secretario de estada dos negorios da fazenda a s i m  o tenha entendido 
e faca executar 

Payo, em 16 de janeiro de 1879 - Rer - Antonto de Serpa Pzmentel-(No i h a ~ ~ t o  
do Gowrno n a 26) 

Oficio ;a ntr Ger das Contr D L ~  de 49 de junho de 1581 - 111 -* s r  - Communiw 
a v o." pdra seu conheeim~~nto e devida exei.ngão que por accürdão do conselho Cesta 
direcqão geral de 25 de abril ultimo foi niandada annnllar a eollecta de. de drcirna 
de juros e addicionaes do anno civil de 1876, Innçada em nome de Antonio Mguel 
Viunna, pelo concelho das Caldas d r  Rdiolia com fundamento rtn urn manifesto do ca- 
pila1 dp feito em 46 de novembro dc 1867 e distratado em 20 do mesmo mez e anno; 
pnr quanto o referido capital pri1vcnii:nte de doaç80, por esrnptiira de 3 de f~vemtro de 

feita pelo dito Antouio Yiguel Vianna, e sua inulher a favor do seu filho Justino 
Ant&io Vionna, com o designado Tini de lhe servir de pdtr;monio para poder sur&!letigo 
de ordens sacras comquanto manifestado para os effeitos de registo hypotbecario, não 
importava pa,sdmento de decim? por ndo ser eontracto de mutno ou usura 

Deus guarde a v. S.', direcçau geral das conlnbnições directas, 22 de  junho de 4881. 
Pedra ~uyusto de Carvalho.- Ill.m' s r  delegado do thesouro no  districio de Leiria.- 
(NO Dzreito, 14.0 anno, n o  4 ,  pag- 63) 

Vej. portaria de 30 de julho de 1877,3" considerando; ACC. da Relação do Porto de  
6 de junho de  1876 (Na Rtu de L@g. e de Jw., 1 I . O  Voi., n . O  558, pag. 618), e esta 
mesma Revzrta, i B , o  vol., o.' 706, pa6. 869, 



como lambem se  não pagará d e  dinheiro dado para remir  qualquer letra 
e n t r e  os sobreditos homeiis d e  negocio ; salvos porem os  casos, nos quaes, 
por  b a i e r e m  expirado os  termos das  costumadas esperas mercantis, pas- 
sarem as sommas emprestadas a i encer  juros na  fúrma oidinaria dos con- 
traetos d e  mutuo. O mesmo se  entender8 nas letras de risco, depois d e  
haver expirado o t e rmo d a  espera 1. 

I Resolução do Sulir Trib Adm de 16 de março da 1888 -Sendo-me presente 
consulta do 5upremo tribunal administrativo sobre o recurso n - 4  435, em que e recor- 
rente o barão de Provezeude e recorrida a junta dos repartidores da coniribui~ão pre- 
dial do concelho de Carrazeda de Anciães, 

Mostra-se que o recorrente barão de Provezende, tendo procedido a liquidação e 
aiuste de contas com Arnaldo Aives de Sousa e Antonio Alves de Sousa. negociantes. 
cbm os qn3es tivera divr>r?as s iiiilrt>rlintr;. tr:r1$3:~Ücj c<liiiiiiPrciLes, \.?r;liii)Ü $(.r-lh+i 
devedor da sùiuiiia di :i0 OV031>00 rL.14, e para p.agairieuts ri'ella act.~~itou 'ria Irtrns :I 
oraso, no valor de ;i 00UjO.lO rzis cada uma, i.~?ni vcucinieuld de iurj. zardiitindi) ~ > i ~ a -  
gamento com h~potbeca em varias propnedades, por escriytura'pubii~a de 7 da maio 
de 1866, a qual se aclia Junta ao processo e se intitula .instrumento de ajustamento de 
contas, hjpotheca paga e qnitação~~, 

Mostra-se que os credores, pretendendo registrar a hypotheea, tiveram de manifes- 
tar o seu credito, por exigencid do conservador e que em consequencia d'isso foi o re- 
corrente colleelado em decima de juros, do refLndo capital, correspondente a niais de 
onze aunos. na imooriancia de 1 3858116 réis. 

Yostre-i? que, ierlamando pi2raiite a )unta ;]os repartidores d:i rnntrihuiçác ~~redinl, 
P depois perdiite o consr.ll.o de distr ir t~,  foi dr~attcndilo, e udriaso inlerDoz o orzsentz 
recurso, em que alleaa aue a divida nela una1 foi collectádo i ã o  e emoreitimo. mas sim 
umadivida rl<mli~al,-~iriredcntr de 1;lras Guc &irida 05" furhni aJui7idar, qu<a d~r i i i i s  
de juriis so i z  deve dos rmprestimos yrstii.tos ou rciriuueraJwa, e das niais ubricaçi.es 
que tenham vcnrimeolo de ]!aos, I. uue as dividss irorcsrntadas i,i,r Iriras. a1nd.i 
mesmo da terra, não estão süjeitas a págamento de juroJ'e a manifesio, enceptó depois 

, de rotestadas, porque n'esse caso tomam se litigiosas 
%ostra-se que a junta dos repartidores, ouvida sohie o recurso niantem a sua de- 

cisão, e que o conselho de distrieto, romposto de vogae9 diflerentes'dos que proferiram 
o accordam recorrido, entende que a doutrina do recurso e incontestavel em face do 
alvara de26 de setembro de 1762 e das resoluções de i 2  de iunho de i770.'~onderando ,- 
que ]a se  acha saoccionado pelos tribunaes ~Üdiciaes, 

- 
Mostra-se, finalmente, que o advogado do recorrente desenvolve na sustenta~ãu do 

recurso a s  razões ja adduzidas, eabona a sua opinião com um accordão do conselho de 
districlo do Porto, e com o decreto de i 6  de janeiio de 1879, que decidiram hypotheses 
analogas, no sentido das suas allega~fies 

O que tudo visto e ponderado e bem assim o parecer do ministerio publico. 
Considerando que a divida do'recorrente, da importancia de 30 000#000 rei;, veri- 

ficada e reconhecida em liquidação e ajuste de contas com Arnaldo Alves de Sousa e 
Antonio Alves de Sousa, teve origem em diversas e importantes transacções commer- 
ciaes. aue houve entre eotes e O mesmo recorrente. _ Cónkderando que para pagamento da referida divida acceitou o recorrente !eis le- 
tras a termo do valor de 5 0008000 reis cada uma, 

Considerando que não se prova, nem mesmo se alleea que as ditas letras não sejam 
verdadeiras letras commereiaes, suscepliveis de rndo<sé e sujeitas a protesto, na falta 
de pagamento; 

Considerando que as letras commerciaes so estio sujeitas a manifesto por lembrança, 
depois de protestadas, porque pelo protesto tornam-se litigiosas e so desde esse dia são 
devidos juros na conformidade do artigo 4414 do oodigo commercial; 

Considerando que a e5cripIura de 7 dt? niaio de i866, lavrada na mesma occasiáo 

XVI Que das  dividas dos fallidos, apresentados na  junta d o  commercio, 
s e  não deve cobrar  decima, salvo a16 ao tempo d a  fallencia, porqiie n'este 
caso J& o fallido não é de iedor ,  m a s  a mesma jun ta ;  e por  es ta  causa fica 
cessando o ju ro  e a decima; 

XVII Que os escriptos d e  dividas d e  fazendas, que  s e  compram nas  
loges dos mercadores,  n ã o  t e m  obrigação de se  manifesiarem, nem de 
pagarem decima, por  s e r  contracto d e  compra e venda. O mesmo s e  pra- 
elicará com os riiais d'esta natureza,  salvo o caso de vencer juros;  porque 
n'este fica perdendo aquella natureza, tomando a d o  mutuo I. 

XVI11 Que os  credores d e  obras,  que  fizeram de seus officios, não t&m 
obrigaçao de manifestar, nem de pagar  dec ima;  nem d'elles s e  tomar& 
denuncia, salvo no caso d e  vencerem juros, pela razâo acima. 

XIX Que adiantando-se mezadas por  conta das  fazendas, que  v. g. tra- 
zem d e  arrendamento os  credores, se não devem manifestar  nem tomar  

em que se passaram e eutregarani as  indicadas letras, teve por fim unicamente asse- 
gurar com hypotheca o pagamento d eilas, sem de modo algum alterar a sua natureza; 

Considerando o013 que a alludida esciiutura. não iruuortaudo contraeto de mutuo. 
nem cnntrujo ~ ~ * t i j ~ ~ l l . i ~ ~ $ n  ilc: jtirnc, 711iJ.i l(le+iiio qti+ ~ b F + ~ * t l  ser manifestada, 1130 su: 
jeilavii o rccorreiite 3u 113.1~iiwnt~1 da ct,llecia ar:ii!dn, virt J que, f i n  u3 sdsiis exce- 
~ri inci t ; ,  express6iirciitd &:lirailas na l~gislnc%o~csrircliva, apenas ertio su~citas a ma- 
nifesto e a decima de iuros as dividas ~Fovenientes de rontrãtos de mutuoóu amelias 
,%ri1 rluc ~ i q a v ~ i i ~ i i ~ ~ i i ; : ; i i  di. Jurdi. d..ih;ra ~r.>venient~.s dtb t>utros rontrartoz (aliara de 
;ti de  set?miir~ <l+ I;(>?, doel:ira<;i~ J 8 .  slvara 11e 11 11. iii:iio dv 1770, rexolu(5cs regias 
de 19 .I? iiinlit) da I;iU, : 2 . sli3ra ,I. 1% J+ dezeii Iti.i> dix 17i.ii. r n'+n+l,:s ttBrriius. 

ConsiJerandíi que nidcris:T~ rocorridn :c fez crrudaa;n~ili;nrà~;das di:posiçòez Icgarii 
que rzgiilaiii o :issiiinl~ii), rorno o tons.-lliii dc d i s l r i~~t .~  reeoritiGer i i ,~ sue rufuriiia~ào do 
fl 2.5, e vidoa os <lzi,rctoi \ l i  lii ,Ic i:iii,.irs riur tii.i.iJir;ini Ii\aotiicsr.~ anhloza> 

Hci por bt.iii, e u u l ~ ~ r n i i u d ~ ~ - i i i ~  riini :. r?f,:rid:i <~o~isult .~,  &ir provinirntù Üh reriirsn, 
e rcvufiridrt a OC<.IS~<L ~.ciorrida, I, 111~1ilerar nulla ? d r  nentuiii cíiç to a decima dejiirns 
contra a qual se recorre 

O ministroe secrelario de estado dos neqoeios da fazenda assim o tenha entendido e 
f q a  executar Paço, em 16 de mdrço de 1883 -REI -Antonzo .Varia de Fontes Pmezra 
de Mel10 -(No Dlario do Governo de 37 de maio n 119) 

VeJ nota ao I do Edit de 10 de novembro de 1812 
Officio da Dzr. Ger das Contr. Dzr de 25 de ]unho de 1881 -111 m* sr.-Tendo 

reclamado Gomes Lhoyd contra o lançamento da decima de juros de i880 que na im- 
poi tancia de . . lhe foi liquidada pelo concelho de Odemira sobre o manifesto do capital 
de. por que Francisco de Almeida declarou lhe havia vendido o110 minas na  razão de.. 
por cada uma d'ellaí a proporção que forem vendidas ou exploradas, conforme fora 
ajustado pela escriplura de 4 de novembro de 1873, e porque no contrato de que se 
trata se dão as  circumstancias caracteristicas do de compra e venda, nos termos do ar- 
tigo l54.k * do codigo civil, e tambem porque simillinntes eontrdtos n%o importam ma- . 
nifnsto nem pagamento de decima, na conformidade da 17 ' das resolntões de 12 de Junho 
de 1770 dispo5ição 2 '  do edita1 de 40 de novembro de 1Si2, por despacho de 13 do 
corrente mez foi mandada annullar a collecta de 1880, sobre que se reclamou, e por 
ventura a do corrente anno, se ]a estiver lancada, averbando-se o manifesto nara não 
produzir mais collectas. 

Deus guarde a v s a Direcção geral das contribuições directas 22 de iunho de 1881. - Pedro Auousto de Carvalho -111 ms Sr. delegado do thesouro distritito de Beia 
(No ~irebto,"14 amo, n a 4, pag 63). 
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denuncia, por nZo deber decima, em razão de ser soluçi~o adiantada de 
pagarpeatos devidos. 

XX Que qualquer dos siiperintendentes das freguezias, encontrando 
escripturas ou escnptos de dividas de dinheiro a juro, que não esteja ina- 
wfestado, em tal caso, n'esta côrte, mandará certidão ao desembargador 
p~ocuradw fiscal, para este denunciar na superintendencia geral, nJo ba- 
vendo outro deniinciante. e no reirio denunciará o que for procurador da 
fazenda na junta da cabeça da comarca, na fórma acima declarada. 

SXI Que os superintendentes detem fazer os lançamentos das quintas 
e casaen, que andarem arrendados, com distincflo do rustico, e do rustico 
e da urbano, abatendo s6 no justo valor do urbano os 10 por cènto, na 
f6rma que Ihes foi determinado na ordem da superiutendencia geral de 
I 2  de junho de 1769. em ohservancia das in~trucçòes, protidericia 
$$ 27.O e 2S.O; lei de 26 de setembro de 1768, declaraçao 3."; e regi- 
mento, titulo 2 . O  do $ 23.O 

XXII Que pelo que pertence aos ordenados dos caseiros e mais cria- 
dos, que vencerem a seceo, deixando-se-lhes duas partes para o seu sus- 
tento, se Ihes lançara decima a respeito da terça parte sómente. 

XXIII Que os superintendentes façam declarar todos os fóros das suas 
respectivas propiiedades; e abalendo-os rio total rendimento, Ihrs tiiem a 
decima por inteiro dos ditos f6kos, e ao emphyteuta o que lhe ficar to- 
cando; dedarando nos conhecimentos, que se lhes derem, o que pertence 
ao faro, para os ditos senhorios Ih'o abonarem; porque at6 aqui so os 
emphyteutas injiistamente pagatam em prejuizo seu e da fazenda real em 
10 por cento. Junqueira a 12 de junho de 1770. - O  superintendente 
das decimas da côrte e termo.-Josd Antonio de Olacezra dlachado. 

(So System ou Colleqão eit., pag 335 e seg ) 

Alvara de 14 de dezembro de 1775 

Eu Et-REI faço saber aos que este altar& de declara~ão e ampiiaç80 
\irem : Q~ie  sendo-me presente em con~ulta do conselho da mintia real 
fazenda a grande diiersidade de contractos e negociaçõ~s, qiie cada dia 
apparecem na execiirâo pratica da cobranca do subsidio militar da de- 
cima, estabelecido e applicado para a conservação da paz publica, e da 
deieza d'estes reinos. re+iiltando dos mesmos diiersos e n3o cogitados 
contractos algtima perp!cxidnde na fdima dc os j~ilgm ; oii rmr serem omit- 
tidos nas leis, regirnenios, alvarás e mais ordens que os dispuzerain ; ou 
Porque para os identificar com o espirito da legislação se iiJo conforma a 

intelligencia dos ministros no litteral sentido de todas as sobreditas dis- 
posiçõei, que, pela multiplicidade das convenções geraes de todas as gen- 
tes em commum, nunca podiam comprehender todos os casoq d'elles: e 
achar-se Iitterel e especificamente expressos nas sobredictas leis, r q -  
mentos e alraras para os prevenir: supplicando-me o mesmo conselho lhe 
dbsse algumas regras certas e invariaieis, por que se goternasse em todos 
os rasos contro\ersos que me consultou. E depois de ouvir sobre todo o 
referido alguns m~nistros do meti wnselho e desembargo, e outras pessoas 
doutas e zelosas do serviço de Deus e meu, com cujos pareceres me eon- 
formei: Sou servido ordenar o seguinte: 

I Por quanto pelo $ 28.' do titulo 3.' do regimento das decimas de 
9 de maio de 1654, maiidado obserlar pelo aliará de 26 de setembro 
de 1762, e $ 3." do outro alvari de i i d e  maio d e  1770; 6 determi- 
nado poder-se recorrer a mim corno rei e senhor por via de queixa ou d e  
recurso: Sou servido declaiar qiie o referido recurso extraordmano d e  
nenhuma fbrma se deie  entender preterido o ordinarto da appella@o e 
agg:aio para o conselho da minha real fazenda, como se acha estabelé- 
cido. E qj-deno se continue a praticar, ficando sempre comtudo livre 3s 
partes, depois d'aquelle meio ordinario, o outro ertraordinano de recurso 
á minha real pessoa, para lhe delerir por IM de graça, como for do meu 
real arbrtrio. 

I1 Havendo-se agitado muitas e muito ditjersas questcies sobre a de- 
ducção ou isençao da Gecima nos bens de raiz das communidades regulares 
e seculares ; das casas de misericordia ; hospitaes ; albergarias ; admims- 
tradores de capellas significanies ; e outros similhantes logares, que têm 
pretendido ser escusos da mesma contribuição; decidindo-se com variedade 
uota~el  de ~ o t o s  as questões vertentes sobre os ditos bens; para fazer 
cessar de uma vez as referidas duvidas: Considerando que a paz e socego 
publico, e a deíena d'estes reinos, que interessa igualmente a todos, con- 
stitue causa não s6 pia, mas pia de ordem superior a todas as outras 
causas pias, com o excesso que \ a i  da causa publica e cominum a toda a 
monarc,hia, e de todo u corpo collecti\~o dos vassailos d'eila, á cansa parti- 
crilar de cada uma .das corporações d'eiles, por mais pras que Jejam ; as 
quaes não poderiam alihs de alguma sorte subsistir, se ao reino. em que 
existem, faltassem os meios necessarios para se conservar e defender: 
uando que sbmente sejam isentos do pagamento da decima os bens das 
piiinordrnes fundações e dotaç~es  dos mosteiros, conventos, egrejas, tacasas 
de misericordia, hospitaes e albergarias : ~dgando-a de todosos mais bens 
que tiierem com qualquer applicaçâo que sela, Da mesma sorte serão 
suleitos ao pagamento da refertda decima todos os administradores de 
capeIIas srgnificantes: devendo-se ter entendido que as merc&s dos outros 
super\en;entes bens, e as dispensas para os possuirem, nào podia nunca 
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ser visto tolerarem, que, al6m do prejiiizo publico de  serem tirados do 
commercio, ficassem desobrigados do encargo real de concorrerem para a 
defeza do reino, a que pela sua mesma natureza são sujeitos por um in- 
tnnseco encargo, do qual não podiam ser eicasos sem Iitteral, positiva c 
especial graca emanada do throno : como com estas indispensaveis causas 
tenho determinado nos alvaras de licença, que para edificar propriedades 
fui servido conceder aos conegos regrantes de Saucto Agostinho, ao pro- 
~incia l  da ordem dos prbgadores, aos carmelistas descalsos, e aos eremitas 
descalços de  Santo Agostinho. 

111 Mando que por nenhum caso se imponha aos credores a obrigação 
de  pagarem a decima contra a Iitteral disposi~ão do $ 22.O da proiiden- 
cia e resolução 4." de i 8  de outubro de 1762, que s6 a manda cobrar 
dos devedores: e quando se não possa fazer exigiiel, ou por fallencia ou 
por litigiosa, se proceda na conformidade do que a este respeito tenho 
determinado. 

IV Mando outro sim que, sem embargo do disposto na resoluqão 3." 
do i.' de junho de 1770, possa o conselho admittir a todo o tempo 
o manifesto de qnaesquer dividas ; quando conhecer que não procedeu 
dúio em as náo declarar: o que se entender6 porhm debaixo da clausula 
d e  se não acharem denunciadas as diiidas ao tempo que se mauifesta- 
rem 1. 

V Sendo da minha real intençao que todos paguem a dccima dos lucros 
que tiverem, não 6 por8m d'clla exigirem-se decimas d'aquelles Iiicros 
que por muitos e diversos acontecimentos se não percebem ; reduzindo-se 
os creditos d'elles a fallidos ou a litigiosos: e n'estes casos se deverão 
dar ao manifesto com estas declaraqòes, ou ainda averbarem-se a respeito 
dos futuros contingenies : em tal fórma que, excluindo-se sempre o dólo, 
que justa e ]uridicamente se  possa presumir, se proceda a esie respeito 
pela rerdade sabida; podendo o conselho consultar-me nos casos occorren- 
tes em que houver iariedade de votos, e a mater$a d'elles for digna de 
subir á minha real presença. 
V1 Todos os pleitos que estiierem julgados contra o que acima tenho 

ordenado: determino que, sendo noiamente propostos ao conselho, sejam 
n'elle decididos na sobredita fórma com a mesma jurisdicção ioluntaria 
com que se proferiram os primeiros despachos. 

VIL Por quanto muitos credores e devedores distractam as suas dividas, 
descuidando-se de  requererem as verbas dos referidos distractes, e causam 
assim desordem e alteraçào nos livros das siiperintendencias : porque sup- 

Ve). aReU. d e h g .  e d e  Jur, vol 10 o n o  701 pa 388 n "713 pae 5% e n o  ' i lb ,  
pag. 605, Accordâo da Rclapão do Porto da i9  de dizemiro dé i879 (;I, ~;?ehto:13 * anno, 
n.' 12, pag. 1891, e a sentença de !."instaueia trauscripta no mesmo sernanario, i&.* 
m o ,  R.* $3, pae. 235, 

pondo estes as dividas existentes, quando se trata das cobranças, as acham 
extinctas, e se lhe fdz por ISSO necessario reformarem os lanqamentos com 
descommodos c detrimeiitos graves : determino que, logo que distractarem 
quaesquer dividas, fiquem os devedores d'eiids obrigados a requererem as 
ierhas dos distractes no prcciso termo de 20 dias, continuos e perem- 
ptorios; debaixo da pena de pagarem a decima de todo o tempo que 
retardarem as sobreditas diligencias. Com declaração porem de que 
mostrando os dito5 devedores zn contanenti, que tiieram invencivel impe- 
dimento para effettuarem as sobreditas verbas de distracte, fiquem des- 
obrigados e sujeitos 6 referida pena aquelles minisfros, escri~zes, ou outras 
quaesquer pessoas que roluntariamente hou~erem causado os taes impe- 
dimentos inveociveis e prolenientes de factos de terceiros. 

VI11 Porque á minha real presença chegou tambem que diversos de- 
nunciados pretenderam excluir as denuncias contra elles dadas em J U I Z O ;  

apiesentando manifestos informes e sem datas, com a vehemente pre- 
sumpção de serem anti-datados, e extorquidos aos officiaes que os passa- 
ram: mando, quanto ao preterito, que as sobreditas denuncias se hajam 
por provadas, não obstante os referidos manifestos: em quanto os denun- 
ciados não justificarem verbal e summariamente que não esteve por elles 
a omissão de os fazerem no tempo opportuno com aquellas plenissimas e 
Iiquidissimas provas que sempre incumbem a todos os que tratam de ex- 
cluir a presiimp(;ão de direito, que n'estes casos estara sempre contra os 
mesmos denunciados: e quanto ao futuro, que similhantes manifestos in- 
formes não sejam mais atteudidos: que as partes, que os apresentarem, 
sejam condem,nada nas penas em que tiverem incorrido, como se elles 
não existissem; e que os escri~áes e oficiaes, que os larrarem, fiquem 
priiados de seus officios e inhabilitados para entrar em outros alguns de 
justiça ou fa~enda. 
IX Ampliando e declarando o f, 12.' das resoluçi3es do 1." de junho 

de 1770; mando que, nos bens de raiz que constituem as legitimas dos 
filhos, e as respectivas porçaes dos coherdeiros, se nào deve lançar de- 
cima senso á totalidade do rendrmento d'elles. em quanto estiverem no 
acervo commum p o  zndzvrso; e que depois das partilhas se lance em 
particular a cada um dos coherdeiros pelas quotas partes que a cada um 
d'elles pertencer; observando-se litteralmente a respeito dos dinheiros a 
juro, que houver\ nas heranças em dividas activas ou passivas, a Iitterai 
disposição do sobredito $ 12." E mando outro sim que mais não torne a 
vir em duvida a questão de  se lançar decima ás torna9 compensatirai dos 
maiores ~a lo re s  de bens com que ficam aqiielles que as fazem e as rece- 
bem : da mesma sorte que por estas compensações se não lançaram até 
agora sizas, nem cobraram iaudemios, quando são emghyteutas. PorCm 
no caso em que as referidas tornas fiquem vencendo juro nas máos dos 
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herdeiros que as devem fazer: ordeno que se o b s c r ~ e  o disposto no $ 12.O 
das resoluções do i." de junho de  I TYd. 

X Similliantemenie declaro: que o pagamento das decimas, impostas 
nos rendimentos dos predios uibunos c rustico,, na0 tocam aos inquiíiiios 
que de novo entram nos arrendamentos tl'ellrs, para respnndereni pelos 
seus antecessores: que sao delidas pelos donos dos predlos, dos qiiaes se  
devem cobrar executiramciite nos seus de~idos teinpos : e que, faltando os 
respectivos superintendentes e o8iciaes á arrecadaçeo d'ellas, deiem ser 
responsajeis pelas suas pessoas e bens nos casos de fatlencia pelas ex- 
acções de  que foram incumbidos, niio havendo cumprido com ellas no tempo 
de um anno, continua e successiramente contado desde o dia em que as 
sobreditas decimas se liouicrem vencido na conformidade dos lançamentos 
que Ibes houlerem sido entregues nos tempos spportunos 
XI Haiendo mostrado a experiencia as desordens, confus6es e incon- 

venientes que se seguiriam de se iiáo cobrar a decima dos cnados pelas 
mzos dos seus respectiios amos : ordeno que da publicaybo d'este em diante 
h a ~ a  de ser retida a decima dos ordenados dos criados, criadas e feitores 
nas mãos de  seus respectivos amos, e por este4 paga ; ordeaandn-se aos 
superintendentes que assim 111'0 declarem, para nos actos dos pagamentos 
dos mesmos ordenados Ihes fazerem os ampetentes  descontos nas respe- 
ctivas quotas partes em que os sobreditos  riad dos e feitores se acharem 
obrigados ao relerido subsidio. 

Pelo que: Mando á mesa do desemhargo do paço; etc. Dado em Pancas 
a 14 de dezembro de 1773.- Com a ritbrica de sua magestade. 

(Ao Syctemn ow Collecção cit , pag 533 o seg ) 

Alvara de 6 de agosto de 1777 

E u  a Rainha faco saber aos qiie este alvari de declaração e amplia- 
çòo virem, que tendo cons idey jo  ao que me representaram o Proiedor 
e mais Irmãos da Meza da Santa Casa da hlisericordia da cidade de Lis- 
boa, e outras muitas comrnunidndes ecclesiasticas, seculares e regulares, 
e ao que sobre a mcsma mdteria me foi presente em consulta do conselho 
da minha real iatetida : e atiendeiido 6s piissimas +pplic,~ções das rcridas 
da mesma casa: e que estas e slmilhantes obras pias s io  o mais digno 
objecto da minha real clemencia, e do meu especial faior e protecçáo; 
conformando-me com o parecer do dito coiiselho : hei por bem ordenar, 
que d'aqui em deante sejam isentas do siibsrdio militar da decima as ren- 
des, nho só da Blisericordia de Lrsboa, mas tarnbcm as de  todas as outras 
Miser~cordias e ftospitaes d'estes reinos. 

E para que esta minha real determinacáo tenha o seu inteiro compl+ 
mento: hei outro sim por bem excitar a obser\ancia dos $$ 20.' e 22.' 
do titulo 11 do regimento das decimas de 9 d e  maio de 1654, para que 
todos os bens de qualquer quafidade, que forem contemplados nos ditos 
$$, fiquem, como antes eram, isentos da referida contribuição, sem em- 
baiço da disposiq?io em parte contraria do 5 2." do alvara de 14 de de- 
zembro de 1775, que para este effeito sbmente o hei por derogado. 

Pelo q ù e  mando á meza do desembarno do Paco,  residente do meu 
redl erario, regedor da casa da s u p p l ~ c a ~ ~ o ,  presidentes dos conselhos da 
minlia real fazenda e Ultramar, meza da coiisciencia e ordens, junta dos, 
treç estados, senado da carnara, gorernador da r e l a~so  e casa do Porta- 
e a todos os corregedores, pro~edores, ouvidores, Juizes e officiaes de  JUS- 

tiça, e fazenda, e mais pessoas, a quem o conhecimento d'este alvar5 pere 
tencer, qiie o cumpram, guardem e facam cumprir e guardar, como n'dl,, 
se  contem, sem diuida, ou embargo algum, nào obstantes quaesquer le ia  
reginientos, alvarhs ou disposiiões em contrario, porque todas e todos pare 
este cffeito sbmente hei por derogados, como se d'elles fizesse especial o 
expressa menção, ficando alias sempre em seu rigor E ao dr. Antorii, 
JosC da Fonseca Lemos, do meu conselho e desembargadw do Paço, qu, 
serve de Chanceller-m6r do reioo : ordeno, que o Faca publicar na chanr 
ceilaria, e rcgistùr em todos os lognres; em que se costumam regista 
similhaiitcs aliaras ; e o original se remetterá para o meu real aruhivo da 
Torre do Tombo. Dada no Palacio de Queluz, em 6 de agosto de  1777. 

(So Sgstma ou Collecçáo ett , pag 537 e seg ) 

Portaria de 18 de fevereiro de 1'799 

Manda a Rainha minha senhora que o desembargador JosC Antonio de 
Sii, superintendente geral da decima da corte e reino, proceda sem perda 
de  tempo pintisionalmente, em quanto a mesma senhora for servida, e 
nâo baixar o plano da arrecadação do subs.dio militar da inesma decima, 
a formar o regulamento economico, que achar necessario ao expediente 
da siia repartiçdo, fazerido construir e preparar a secretaria e casa para 
as conlerencias, despacho, e escriptiiraç~o da mesma ; e ha por bem que 
Antonio fllendes Fiirtado, praticante supra-numerario do erario rrgio, na 
contadoria geral da cidade, com exercicio actual perante o sobrediio des- 
ernbaigador, sir\a iiiterinameiite o oEicro de  secretario da mesma superin- 
ten 4 ei!ciu geral. attcridcndo á giatica, assistencia e exercicio, que com o 
dito ~ci~eriritcndente tem tido, e desempenho de tudo o que se lhe tem 
encarregado; dcleiido assislir em meza com os superiiitendentes e escri- 
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vbes ao ajustamento de contas, e cnnierencias, sendo encarregado princi- 
palmente dos negocios, que forem ieldtivos as prorincias, nos quaes po- 
der& ser ajudado por offi~iaes das co!itndorias do mesmo erario, quando 
necessarios forem: E 6, outrosim, serjida que o referido superinteudente 
escolha um solicitador geral das deçimas de conhecida pobidade, zelo e 
actividade, dando-lhe provimento debaixo da forma do que se passou pela 
sua mesma repartiçáo a 22 de maio de 1775, o qual ter$ a seu cargo 
promover em todo o reino a exacta arrecadação d'este subsidio, sem !e- 
xame, e a sua piompta e eflectrva entrada no erario regío, denunciando 
as dividas não manifestadas, procuraiido o pagamento das preteritas, exa- 
minando a identidade das fallidas, oppondo-se á estagnacão dos dinheiros 
dos cofres responsaveis, e á delonga das entradas a que muitas vezes 
dão causa sordidas e dolosas prevaricacões, que tem produzido escanda- 
1050s descaminhos ; requerendo contra os officiaes, thesoureiros, ou outras 
pessoas, seja de que qualidade forem, que retiverem inde~idamente, por 
via directa ou indirecta, quaesquer quantias pertencentes ao mesmo sub- 
sidio, JKIR o que terá sempre em lista o estado de cada uma das supe- 
rinten encias, ertrahido dos Ii\ros competentes, procurando por outra 
parte que os exactores e execntores se contenham nos seus justos limites, 
para que as cobranças e penhoras se faqam na f6rma da lei, sem abuso 
dos officiaes, nem oppressão dos collectados ; representando jodiciai e ex- 
trajudiciaimente o que se achar necessario para se cohibirem as tiolencias 
perpetradas contra direito, e as pias e reaes intençaes de sua mages- 
tade; podendo por este meio a i  partes giaradas, e ainda as pessoas, a 
quem não toca mais que por effeito da ordenarão, livro V, titiilo CXVII, 
$ 11, e que por consideraçdo não quizerem queixar-se em publico, denun- 
ciar eni segredo ao mesmo solicitador as ditas violencias, e juntamente os 
excessos e desordens, que obstam á prompta cobrança, e effectiva entrada 
no erario regio, para o mesmo solicitador requerer a sua vindicaçao, e os 
fazer remover por offieio de justiça ; e haver& os proes e precalços, que 
direitamente lhe pertencerem com os premios eslabelecidos nas leis de 18 
de outubro de 1760, e 26 de setembio de 1762, decreto de 22 do me- 
smo mez, e do anno de 1783, achando-se na sua conformidade por effeito 
de ter conseguido o vencimento das denuncias, e as entregas das quantias, 
que se houverem por execução viva dos devedores morosos : E finalmente 
ordena a rainha minlia senhora que o mesmo sobredito desembargddor 
eleja um porteiro da secretaria e mela da s~~erintendencia geral, e um 
correio, os quaes deverão ser ahr effeetiuos de manha e tarde para o que 
necessario fòr. E ficarao uns e outros offic~os pro\isional e interinamente 
estabelecidos siqeitos ao regimento geral dos emoliinientos e saldrios, que 
a mesma senhora fòr seiida prescre\er para todas as superintendencias 
do reino. Lisboa, 18 de fe~ereiro de 1799.- Marquez fifordomo-M6r. 

(Na Colleecáo de L e g N  Port , por Antonio Delgado da Silva, 1791-1801, pag. 824). 

Aviso de 23 de setembro de 1799 

O prinripe meu senhor, attendendo ás actuaes urgencias do estado, 
manda recommendar a F .  m. que os lançamentos e arrecadaeio do sub- 
sidio militar da derrma hajam de ser feitos muito exactamente, e que esta 
collecta se susciie em todas as repartições obrigadas ao mesmo subsidio. 
na f6rma do seu regimento fundamental e das leis e ordens que posterior- 
mente o addicionaram; averrguando *. m. pelas mesmas repartiçôes e 
pelas superintendencias respecti~as o estado da sua erecuçao, para as fazer 
suscitar no caso de se acharem suspensas: passando as ordens e onicios 
necessarios não s6 para se ficar n'esta intelligencia nas sobreditas repar- 
lições; mas tambem para se liquidarem as contas e verificar as entregas 
perante essa iospecção : e o mesmo senhor, por ereito da sua real piedade, 
a fim de que a cobrança dos atrazos se faça com aquella suavidade que 
for compativel com as leis, ordena outrosim que sobre a execução da de 
14 de dezembro de 1775, $ 7 O, que obriga aos deiedores a requerer as 
verbas de distracte no preciso termo de vinte dias contiuuos e perempto- 
rios, debairo da pena de pagarem a deeima de todo o tempo que retar- 
darem estas diligencias, se não execute esta pena com aquelles dos mes- 
mos deiedores em quem se verificar, por informaç?io dos superintendentes, 
que se não exigiu ein tempo a decima competente. os quaes ficarão sujei- 
tos sómente & solução do que competir ao primeiro anno em que tinha 
lagar a sobredita pena. Deus guarde a I. m. Paço, em 43 de setembro 
de l i 7 9  - Marquez mordomo-mór, Senhor José Anlonio de Sa. 

(Na Collecgão cit., pag. 585). 

Edita1 de 19 de setembro de 1812 

O desembargador JosB Antonio de Si,  do conselho do principe regente 
nosso senhor, conselheiro honorario de sua real fazenda, desembargador 
da casa da supplica~ào, e superintendente geral da decima da còrte e 
termo pelo mesmo senhor, etc. Faço saber: Que tendo-se exigido, na con- 
formidade das reaes ordens, as relações das dividas constantes das notas 
dos tabelli&es, e dos inventarios e autos de diversos ~uizos ecclesiasticos e 
civis, para se confrontarem com os livros dos manifestos da decima, e se  
proceder contra os credores omissos; e havendo-me requerido contra estes, 
além do solicitador, varias pessoas particulares, denunciando-os para se 
Ihes impor a peoa da lei, tive a bonia de supplic~r a sua alteza real pelo 
governo o regi0 indulto para se perdoar esta aos )ir denunciados, e se coa- 
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ceder o espaço de tres mezes para se fazerem os manifestos seni risco. 
E o dito senhor, por effcito da sua real piedade, e alnda com privaqdo 
da parte que compete aos hospitaes reaes na pena das denuncias: foi ser- 
vido coriceder o regio e requerido iridulto na portaria de  3 do corrente, 
publicada em edita1 do consellio da redl fazenda de  7 do mesmo mez: e 
porque muitos ndo t6m manifestado as suas diridds por ignorarem a obrl- 
gação que tinham de o fdzer; rido serido presumirei que deliberadamente 
quizessem suhtrabir-se a este deier,  quando outros cidadjos ou expõem a 
i ~ d a  no campo da honra, ou coritrib~iem com subsidias ordinarios e extra- 
ordinarios, e ai6 com donatiios çoluniarios para a sa l~ação da patria, que 
nos importa ngo menos que a debza da relipijo, da corda e da liherdade: 
pareceu-me que devia fazer publico a todos nos artigos seguintes a sancçio 
da lei e cireumstancias do regio iiidulto, para se conformarem com aquella 
e se aproveitarem d'este no ieinpo e limites competentes. 

I Os ciedores são obrigados a rnanilestar as suas ditidas, selam de que 
natureza forem, na superintendencia do devedor dentro de 3 mezes desde 
a sua conlracy.ào; e se, p2ss~dos elles, o não tirerem feito, requererão na 
superintendencia geral. 

II As dividas litigiosas são egualmente obripadds ao manifesto, e se  
tomarão s6 por lembrança ; ficando obrigados os manifestantes. debaixo da 
pena da lei, a ir declarar 5s superintendencias o estado da causa de 6 
em 6 mezes para se  h u e r  a decima de quem direito for. 

IlI As dividas que excederem á quantia de 104000 rkis sâo sbmcnte 
as obngadas ao manifesto. 

' IV A pena da lei consiste assim na perda da a c ~ ã o ,  náo se podendo 
mais repetir a divida em juizo nem fúra d'elle, corno na de outra tanta 
quantia, ametade para as despezâs dos hospitacs reaes do exercito, e outra 
ametade para o denunciaiite 1. 

V O desemhargador yrocurad~r  fiscal, e solicitador geral da dccima 
s5o obrigados ex oficto a dar e proiuoIer as  denurictas 5. vista das relações 
que se  Ihes remetterem das superint~ndencias, e das que requererem 3s 
diversas repartições, d'onde podem haler as noticias competentes. 

V1 Qualquer do povo, não serido o de~edor ,  tem faculdade de dar  as 
denuncias com direito ao premio da lei; tudo na coiiformidade da derla- 
raçâo 5 "  do aliar8 de 26 de setembro de  f7G2, do $ S." do de 1 1  de 
maio de 1770, e dos $$ 3.". 6.", 7.", 8." e 10." das iesolusòes de 12 
de junho do mesmo auno, e poitaria do inspector do erario de  18 de feve- 
reiro de  1799 5. 

Vej. a Sentença de 1.' instancia transeripia na Reo de Lef e de Jtir , vol. 14, n.*714, 
oae. 60.7 r-- - - -  

1 Officio da Dzr. Ger. dns Contr Dzr. de 23 de setembro de 1861 - 111 ma Sr.- Em 
rapocta ao seu offioo n.O 10 de 9 de agosto ultimo, cumpre-mo dizer a v. S.., de ordem 

VI1 Todos os credores de  diiidas contrahidas albm de 3 mezes e não 
manifestadas, apio~eitando-se do regio indulto, d c ~ e m  requerer na super- 
intendencia geral, que Ihes mandar8 tomar os maiiifestos ainda no caso 
de haver denuncias, que se tornam incffectiias 

VITI Passados os ditos 3 mezes, coi~tados desde 7 do coirente, que 6. 
a data da publ i ra i~o pelo conseltio da fazenda do mesmo regio indulto, 
fica cessatido este e tornam as leis ás circcmstaneias de  poderem e deve- 
rem executar-se. 

E para que chegue a noticia de  todos, mandei uffixar o presente. Lis- 
boa, 19 de setembro de 1812 -José Aiifonlo de Sá. 

(X3 Collec~áo eir , 1811 a 1820, pag i78 o scg) 

Edital de 10 de novembro de 1812 

O doutor Josk Antonio de Sá, do conselho do princirie regente nosscv 
çerihor, conselheiro honorario do conselho da sua leal fazenda, desembar-, 
gador da casa da s u p p l i c a ~ ~ o ,  e siiperiiitendente geral da decima da cbrte 
e termo pelo mesrno senhor, etc. Fapo saber: Que Itavendo eu declarado 
no artigo I do edita1 de 19 de setembio proximo precedente a o b r i g a ç b  
de se lazrrem os manifestos das d i~ idas  de qualquer natureta que fossem, 
entre os muitos que me requereram pura se aproveitarem do regio indulto 
de  3 do dito mer, têrn pedido alguns a declaiaçào do sobrrdito artigo 
pelo motito de sua generaIidade: e amda que esta delia entender-se sem- 
p r e  relatiiamente ao colitracto do inutuo, ou aos que se reduzirem á 
mesma natureza, na coir~orrnidade das leis a que o dito artigo se refcre. 
por ISSO quc as cita ; comtudo para evitar o incommodo Bs partes de  re- 

,querirnentos escusados, e tiiar as duiidas aos que náo tbm á mdo as lers, 
reconhecendo pelas muitas dividas, que se t6in manifestado, o zelo com 

8 

de s ex a o sr minrstro e :eeretario de estado dos nesocios da lazendi, que as denun- 
cias pela falta de manifesto dos capitaes muluados, feitas pelos particuldres uão exce- 
ptuados p ~ l a  circular de 31 de março de i871 o &vem ser pela forma prescripta no 
artico 355 da novissma n3forma judicisria coLi o premio estabelecido no alvara de 26 
de çetemhro de l iGP, adreitiado porem que as au~toridades encarregadas, cm virtude 
do seu officio, de promover os manif~stos das dividas não manifestadas, e das denuncias 
nos termos da portaria de 18 de outubro de 1863, nlo t6m direi10 a premio algum, de. 
vendo a mujta n'este caso ser applicada metade para os hospiraes mililares e outrame. 
tade para o thesouro como receita eventual 

Deus guarde a v s "ireeção geral das contribui ÕeS directas, em 23 de setembro 
de 4861 -.Manuel Ignaclo Mvreara Freire.-111 $elegado do Ihesouro no disiri~k, 
de Porta1egre.- (No Daato, 1 o anuo, n.' $1, pag 174). 

Vel Rev. de Leg. e de Jur, ~01. 13 > ii? 644, pag. 307, 
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que todos se querem prestar á justa contrihuiçào, como deiia esperar-se, 
pareceu-me que conviria por um no\o edital iiiditiduar as circumstancias 
do sobredito artigo, e os casos das leis em que se funda, para melhor 
intelligencia. 

I Todas as dividas provenientes na sua origem do contracto de mutuo, 
ou que depois tomaram a mesma natureza e se acham reduridas a escri- 
pto, seja em obrigações particulares, ou escripturas publicas, ou constantes 
de autos, notas, ou livros existentes em quaesquer juizos ecclesiasticos ou 
clris, são indictiuctamenie obrigadas ao manifesto, ou as mesmas ditidas 
selam a juro ou gratuitas ; porque n'este ultimo caso ficam s6mente os 
devedores obrigados ao pagamento da decinia: AItará de 26 de setembro 
de 1762, declaraçào V, e de  11 de maio de  1770, $, 11, Resoluções do 
1." de junho de i770 1. 

IP O credo1 dos dinheiros emprestados gratuita e ierbalmente não tem 
obrigação de manifestar a divida, á excepção do caso de a querer p6r em 
juizo. Ditas rcsolus6es, $ VI. 

111 Os dinheiros a j u ~ o  para fazer casas devem logo manifestar-se; e 
no caso de  se darem por par~el las ,  o credor teni obrigaçao de ir declarar 
as suas quantias para se  hater a decima dos donos das propriedades. Ibid., 
Q x. w 

IV Os dinheiros a juro que houíer nas heranyas em dividas a c t i ~ a s  ou 
passivas; assim como os que forem adjudicados em acto de partilhas, fi- 

1 Officio da Dtr Ger das Contr DLT de i 6  de fevereiro de i884 -111 m* sr -Com. 
munico a v s '  que o reeurbo extraordindrio de hIanuel Luiz Marques Dias, do loapar e 
freyuezia de Caivoeira, do concelho de Torres Vedras, por v s a  informado em officio 
n " 732 de 23 de julho de 1880, fo~ resolvido por aecordão de 6 do corrente mez, man- 
dando restituir-lhe a quantia de 806347 reis da decima de juros addieionae~ e sello 
que a mais paqou pelo anno de i879 no dito concelho de Torres Vedras, sobre o mal 
nlleslo do capital de 400$000 reis que d~via a Antonio Joaquim da Costa Torres por 
escriptura de $1 de jùnho de 1877, na qual fiira eetipulaùu o juro de 5 o/,, e a pena 
convencional de if000 reis por dia, se o capital não fo5se paeo no praso de um anno 
e como o credor Droroaasse Dor mais um anno o dito oraso. &do lavrada @irriritiir; 
de quitação em 28 de Junho de 4879, sem que do proc~sso (e ik&&e~a-ioXti$n;do 
juro e a liquidação da pena a~ustada. e uhvio aue iuiustamente foi liouidada eni 818673 
reis a eollecta do citado anno de 1879, tomando p& base o luro completo por um anuo 
na importancia de '20J000 reis, e a quantia de 5i9J000 reis em que foi calculada a dita 
multa ou pena couvrncional, a qual so poderia ser considerada como tal para todas as 
consequcneias legaes do juro, quando se mostrasse em fraude para encobnr a verda- 
deira esti~ulacão do mesmo luro 

N'estâdatâ sr da conhec;nento do alludido accordão a direcção geral da contabili- 
dade para os devidos effeitos 

Deus guarde a v s a Direcção geral das eontrihu~ções directas, 16 de fevereiro de 
1882 - Pedro Bugusto de Canalhu.- Ill mo si- delexado do tbesouro no districto de 
Lisboa - (No Dzrezto, i5 o anno, n 9 paap 139) 

Vej. Rm de Ley e de Jwr , vol it,'n.o 831, pag. i65 e seg ; vol 130, n o  6 4  pag. 
307; vol. 14 O, n O 701, pag 387. e Res. do Supr. Trib Adm. de 16 de março de i882, 
D'msoripta n'esta obra, pag. U6 e aeg, 
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cando tambem vencendo juro, ha obrigação d e  se  manifestarem. Ibid., 
$ XII, e lei de i4 de dezembro de  1775, $, IX. 

V As tornas compensati~as dos maiores valores dos bens, quando fiquem 
bencendo juro na mão dos herdeiros que as  devem fazer, sào sujeitas ao 
manifesto. Ibid. 

VI Existe a mesma obrigação de  se manifestarem os dinheiros dados 
para sociedades mercantis, supposto que sejam escusos da decima em be- 
neficio do ~ o m m e r c i a ~ ~ i t a s  resoluçães, $ XIV. 

VI1 Não devem decima os dinheiros dados para pagamento de  letras 
com rebates para remir outras, á excepção de  terem expirado as esperas 
inercanfis e começarem a vencer juros, entendendo-se o mesmo a respeito 
das letras de risco que se achem no mesmo caso. Ibid.. $ XV. 

VI11 Quando as dividas se reduzem a litigiosas, fallidas, ou outras si- 
milhantes circumstancias, ou quando não constar da existencia dos con- 
traheutes, deiem não s6 manifestar-se por lembranqa, mas ainda averba- 
rem-se as j 8  manilestadas, para se  cobrar a derima sómente quando se  
tornem effectiras. Ditas resoluções, $$ Vl i l  e IX, e alvará d e  14 de 
outubro de 1776, $ V.  

T;Y As dividas provenientes de  contractos de  compra e venda, ou loca- 
ção e conducção, como de fazendas fiadas, de arrendamentos, de  adianta- 
mentos de  mezadas, de joriiaes, de obras de officiaes mechanicns, e outras 
de similhante natureza, não são obrigadas á decima nem ao manifesto, 
salto se vencerem juros e se reduzirem á natureza de  mutuo; porque n'este 
caso entram na razão de  todas as  ditidas a que se referiu geral e indrs- 
tinctamente o sobredito artigo 11 do edital de 19 de setembro proximo 
passado. Ditas resoluç?ies, $$ XV, XVII, XVIII e XIX. 

E tendo declarado as circumstancias do mesmo artigo para sua melhor 
ieteliigencia, não devo concluir sem fazer tres advertencias em beneficio 
publico. PrPmeira: Que sendo os credores obrigados a mandar fazer os 
manifestos das suas dividas, compete aos deiedores requererem as verbas 
de  distractes, quando se achem extinctas, debaixo da pena de  pagarem 
decima de todo o tempo em que retardarem esta diligencia. Alvarh d e  14 
d e  outubro de  1775, $, W. Segunda: Que o termo do dito regia indulte 
de 3 de setembro expira a 7 de dezembro proximo futuro, devendo euta* 
aprovextarem-se da real F a c a  os credores que não tiverem ainda mani- 
festado as dividas atrazadas, para se não exporem, alem da nota de s e  
subtiahirem aos direitos, ao perigo das denuncias que devem tomar-se 
depois do referido praso, na fórma indicada no $ V do sobredito edital. 
Terceira: Qiie n'esta supcrintendencia geral se declarará verbalmente ou 
por esciipto as circiimstancias das leis nos casos apontados. e quaesquer 
outros occorrentes, relativos aos subsidias commettidos a esta inspecçao, 
para facilitar ás partes os meios de se prestarem no que justamente deve 
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Sem senp maior incommodo seu. E para que chegue á noticia de todos, se  
mandou affisar o presente. Lisboa, 10 de novembro de 1818. - Josd An- 
tonio de Sa. 

(Na Collecção cit., pag. 499 e aeg ) 

Portaria de 19 de dezembro de 1812 

{&IO porlaria mha-se transcripta no edita1 que segue). 
(Na Colleqão eit., pag 210 o seg.) 

Edita1 de 10 de janeiro de 1813 

O doutòr Jose Antonio de Si, do conselho do principe regente nosso 
setihor, conselheiro honorario do conselho da fazenda, desembargador da 
casa da supplicação, e superintendente gexai da decima d'esta cidade e seu 
termo pelomesmo senhor, que Deus guarde, etc. Faço saber que, diguan- 
do-se o principe regente nosso senhor annuir á minha representaçio de 9 
de derearbro do anno proximo passado, que subiu B sua reai presença pela 
secretaria de estado dos negocios da fazenda, foi o mesmo augusto senhor 
servido mandar expedir ao conselho da fazenda a portaria que por esta 
repartição me foi c'ommunicada, cujo teor B o seguinte: nSendo presente 
ao prbcipe regente nosso senhor a conta do superintendente geral da 
dezirna de 9 do corrente, náo s6mente sobre a impossibilidade de se coo- 
cluirem os manifestos no tempo que determina a portaria de 3 de setem- 
h proxtmo passado, pefo grande concurso de credores e aieriguações de 
otitros para melhor se manifestarem; mas tambem sobre a modificação da 
pena imposta pelo $ 7 do alvará de 14 de dezembro de 1775 aos deve- 
h r e s  que náo requererem em tempo as verbas dos distractes das dividas 
pagas: Manda sua alteza prorogar por mais trtx mezes, contades da data 
&este, o tempo determinado paFa os ditos manifestos; e ha por bem aHi- 
viar os &e\ed~res, que não requereram os mesmos distractes, da deeima que 
se h e  n%o exigiu em tempo competente ; á excepção da d o  primeiro anno, 
que sómeiite pagar30 na f6rma do ariso de 23 de setembro de 1799. 
O c o n s e b  da fazenda o tenba assim entendido e faça executar. Palacio 
de governo, em 19 de dezembro de 1812.* -Com quatro rubricas dos 
seobres governadores do reino. 
- s g u e s e  o extracto do aviso de 23 de setembro de 1799, por onde 

deve regular-se a modificação da pena imposta no $ 7 do alvará de 14 
de dezembro de 1775 na f6rma da portaria supra «E o mesmo senkor 
por effeito da sua real piedade, a fim de que a cobrança dos atrazos se  
faça com aquella sua\.idade que for compatiiel com as leis; ordena outro 
sim que sobre a eaccupo da de 14 de dezembro de 1775, $ 7, que 
obriga aos devedores a requerer as berbas de distractes no preciso termo 
de 20 dias continuas e peremptorios, debaixo da pena de pagarem a de- 
cima de todo o tempo que retardarem estas diiigencias, se não execute 
esta pena com apuelles dos mesmos devedores em que se verificar, -por 
informação dos superintendentes. que se n8o exigiu em tempo a decima 
competente; os qnaes Cearam sujeitos sómente 5 solu.$cr do que competir 
ao primeiro anuo em que tinha logar a sobredita pena, etc.» 

Conhecendo por di~ersos requerimentos as duvidas que ainda havia sobre 
alguns casos reldtiros aos marirfcstos, que se não especificaram no meu . 

edital de I 0  de novembro do anno passado, pareceu-me que conviria, em 
continuação do mesmo edital, indicar nos artigos seguintes a norma da lei 
sobre os referidos casos. 

I As letras, ou s ~ j a m  de terra ou de risco, não são obrigadas ao ma- 
nifesto, excepto se começarem a vencer juros findas as esperas, ou por 
nova convenção entre as partes, ou por condemnações judtciaes quando 
forem ajuizadas; sendo applicavers a eite respeito as leis citadas nos $j$7 
e 9 do sobredito edital de 10 de noiembro do anno pioximo passado. 

II Das diuidas dos fallidos apresentados na real junta do commercio se 
não deve cobrar decima, salvo ate o tempo das fallencias, na cooformrdade 
do 3 16 das resoluções de 10 de junho de 1770. 

III Para se requererem e tomarem os manifestos não 15 preciso juucta- 
rem-se aos requerimentos os titulos das diiidas: basiando que se declare 
n'elles a antiguidade, quantia e natureza das mesmas dividas, e a residen- 
cia dos deredores, por cuja identidade ficam responsaveis os manifestantes, 
sendo comtudo necessario que estes, ou seus b~stantes  procuradores, as- 
signem as verbas dos manifestos. 

IV E porque muitos t&em entrado tambem em duvida se compete aos 
credores ou aos dmedores a satisfaça0 das decimas vencidas das dividas 
antigas, que devem cobrar-se depois dos mauilestos, se declara que na 
conformidade da lei pertence aos credores este pagamento, t e d o  elks  
recebido já os juros, e pertence aos deredores, quando ainda os n8o tive- 
rem satisfeito, porque s6 n'este caso têm logar os abonos que OS mesmos 
credores devem fazer no recebimento do juro; tudo segundo a letra e es- 
PIFIIO do $ 22, p ~ ~ ~ i d e n ~ i a  4, das instrucçóes de 18 de outubro de 1762, 
e do 3 do alvará de 12 de dezembro de 1775 '. 

1 Oficio da Dzr Ger das Conh Dzr de 20 de março de f878 - I l i  - sr -$obre 
a pretengs de F., acerca da qual v S.' informeu em offiems de I8 de janeiro e 13 de . . 
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V Cumpre ao mesmo tempo que todos saibam que, para se aproueita- 
rem as p a r t a  do regio indulto, não basta terem obtido os despachos para 
os manibstos no tempo da sua duração, 6 preciso que effectivamente se  
façam os mesmos manifestos, uma vez que na fórma da lei os requerimen- 
tos despachados sómente não constituem titulo que exclua as  denuncias, 

excepção comtudo de mostrarem os denunciados impedimentos invenci- 
veis para effectuarem os manifestos, depois de  apresentados seus reque- 
rimentos nas superintendencias, ficando responsa~eis as  pessoas que vo- 
b t a r i a m e n t e  houverem causado os taes impedimentos invenciveis e pro- 
venientes de factos de  terceiros; sendo applicaiel n'este caso o $ 7 do 
alvará de  14  de dezembro de 1775. 

VI Tendo algumas pessoas entrado em duvida se competem alguns 
emlumentos ás superintendencias pelo trabalho de se  tomarem os mani- 
festas, 6 necessario declarar que na conformidade do $ 9, tit. i ,  do regi- 
mento das decimas .se nao deve leiar emolumento algum por similhante 
motivo, nem por outro algum acto de  laiiramento ou cobrança ; não per- 
tencendo ás superintendencias mais que as consignações que com dispensa 
da lei Ihes foram concedidas por decretos posteriores, deduzidas dos Iiqu~dos 
das remessas ao real erario, á custa da real fazenda e sem grabame dos 
collectados, os quaes s6 derem sof ier  ou a pena pecuniaria da sua mo- 
rpsidade, applicada aos cobradores quando pagarem por officio d'estes, ou 
as  penhoras e execuções no caso de  se constituirem reveis; tudo na con- 
formidade do decreto de 13 de agosto de  1779, instrucções de 7 de março 
de  1801, decreto de  10 de junho de  1802, resolução de  8 de março e 
decreto de  8 de junho de  1805, e portana de  15 de junho de  1812. 
fevereiro de corrente amo, participo-lhe, para seu conhecimento e effeitos necrqsaiios, 
que, por accordão do conselho d'e5ta direcçáo geral de 20 de fevereiro ultimo, foi re- 
solvido que se proceda a annullaçao das collectas de decima de juros dos annos de 
1875 a 1877 na importancia total de 586056 reis, que se lancaiam pelo concelho de.. . 
a supplicante, como credoia do capital de 6876000 reis mutuado por escriptura de 24 
de maio de i874 a D e seu marido F devendo pelas importaneias das mesmas col- 
lerlas processarem-se lançamentos atldicionaes em nome dos devedores, para serem 
d'elles exigidas. 

Funda-se esta resolução em que, sendo aquelle capital gratiiito, e tendo srdo por 
elle feito manifesto directo, illegalmente se lançou a decima a credora por não ser ad- 
inheatana dos rendimentos dos bens dos devedores. aara Dararnento do seu credito e , ~ 

respectivos juros, ueni se niustrai que tstr3 lhe fi)s;riir ati6nidos, por qiianlo a conta 
sem a331goatura, em que as inlùrnilCù~s odiciars se b:~sriam para animar que houve 
pagamenio de juros, n'ao e documenta que tenha auctoridade para produzir prova em 
contrario do que dizem as escripturas do contracto de mutuo, e de paga e quitação. 
P~itqito nik se dando a hgpothese da portaria de 2 de outubro de 1854, nem a do 
9 4  do edita1 de i0 de janeiro de 18LJ, compete aos devedores a reyousabilidade da 
ecima desde a origem da divida ate a data do distracte, em quanto uao mostrarem que 

pagaram juros, e desde o distracte ate ao dia ein que se der a baixa no manifesto pro- 
duzam ou não essa prova, visto a 7 a disposi~ão do alvara de i4 de dezembro de i775. 

Deus guarde a v r a Direcção geral das contrihuiç6es directas, 20 de março de 1878. 
-1U masr. delegado do thesooro no districto de . O conselheiro director geral-Custodw 
Joss Ywt-a.- (No D t r d o ,  1b.e amo, n o 9, pag. 447). 

V11 Não s6 a respeito d'este artigo, mas de quaesqner outros que gra- 
vem OS collectados, deve ficar-se na certeza que os superintendentes 
respecti~os hão de  prevenir cuidadosamente, como 6 de esperar do seu 
zelo e actividade, as violencias com que possam ser oneradas as partes, 
devendo estas dirigir os seus requerimentos aos mesmos superintendentes, 
salvos os recursos competentes. 

VI11 Por esta s~~e r in t endenc ia  geral se contra quaesquee 
officiaes, eractores, ou pessoas que derem causa aos ditos gravames, co- 
nhecendo-se d'estes por via de correiçáo, pelos requerimentos fiscaes do 
solicitador, pelos das partes inleressadas, e ainda mesmo por denuncia 
de  pessoas a quem nào toca mais que por effeito da ordenacão do livro 5, 
tit. 117, $ 2;  tudo na conformidade do decreto d e  20 de janeiro de  
1722, de que se faz cargo o $ 24, tit. 2, da lei de  22 de dezembro 
de  1761 ; do outro decreto de  28 d e  março de  1723, suscitado no d e  3 
de fevereiro de 1796, e da portaria do erario regio de  18 de fevereiro de 
1799. É preciso que o publico fique no conhecimento que, s e  por uma 
parte as leis defendem os onus injustos com que posça ser gravado o paio 
sem utilidade da fazenda, requerem por outra a prompta satisfação dos 
impostos, e que se  sigam as execuções e quaesquer outros procedimentos 
legaes e coactivos, se os collectados se recusarem aos pagamentos espon- 
laneos dentro nos periodos da lei, uma vez que não p6de soffier demora 
a arrecadaç80 do subsidio militar destinado para a manutenção dos exer- 
c i t o~ ,  de que depende a salvação da patria. E para que chegue a noticia 
de  todos, se mandou affixar o presente. Lisboa, a 10 de janeiro d e  1813. 
-José Antonio h SSá. 

(Na Collecção cit , pag. 414 e 8eg.) 

Portaria de 6 de setembro de 1816 ' 
Sua magestade, tendo em consideraçào ao que llie foi presente em con- 

sulta do consellio da fazenda de 8 de maio de  18 15 : Que havendo-se 

1 Oficio da Dar Ger. das Contr D a  de 9 de maio de $878 -111- sr. - Partfev 
a v s ", para seu coiihecimento e devtdos effeitos, que, por accordão do conselho d'esta 
direcçio geral de 27 de abril oltimo, se negou provimento no recurso extraordinario, que 
para o mesmo conselho interpoz o visconde de Abngada, do lançamento das collectas 
de ùecima de uros que lhe foram exigidas pelo concelho de Belem com refcreneia aos 
annos de 187d e d77, e ao capitaf de 8 0106000 rbis, de que o conde de FarrObo, Joa. 
quim, era devedor a Alexandre Jose Alves, de quem o dito visconde e cessionano, visto 
mostrar-se que, tendo srdo feito por I~mbrauça o manifesto do referido capital. o recor- 
rente havia, do mesmo modo que o originario credor, incorrido na pena do pagamento 
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estabelecido no 8 da resolução de 12 de junho de 1770 a obriga~ilo de  
se manifestarem as d i~ idas  litigiosas, assignando os credores termo de 
mostrarem de seis em seis mezes o progresso das execucões para se haver 
o subsidio da decima de quem direito Fosse, com a pena da lei de 26 de 
setembro de  1762 na declaração S.", que sendo imposta aos credores qiie 
não fizessem em tempo os mariifestos, subterfugindo assim ao pagamento 
do mesmo subsidio, era por isso muito differente um do outro caso, nao 
senda n'esies termos justa a igualdade da pena : Foi o mesmo senhor ser- 
vido determinar por sua real resolu~ào de 12 de dezembro do sobredito 
anno, tomada na dita consulta : Que os credores das dividas litigiosas que 
tiverem a omissão de não mostrarem o progresso das respectivas execu- 
çQes em cada um dos semestres fiquem s6mente obrigados a pagar a de- 
cima correspondente de  todo o tempo que comprehender a sua omissão. 

E para constar esta real determinarao, se manda fazer publica por esta 
f6rma. Lisboa, 6 de setembro de 1816. - Lazaro da Szlva Ferreira - 
D. João Velasques Sarmenlo. 

(Na Collecçüo ed, pag 523 e seg ) 

das indicadas collectas, como multa por não ter feito nos prazos legaes a panicipagão 
Eo estado da causa que ?e movia contra o devedor 

E por que sereconheceu, que ndo sono sobiedito lançauiento como lambem noque 
antanormente teve lomar contra o menctonado Alexandre Jose Alves, com relação ao 
mesmo capital, se ha$aru dado differentes irregularidades. e taes $20 -1 "ter sido a 
eollecta do anuo de 1870 calculada desde o i o de janeiro, quando deveria ter sido 
desde 11 de fevereiro, por ser este o dia posterrur aquelle em que Budaraui os pnrnei. 
ros seis mezes contados da data do manifesto, - 2 a ter a decima >ido calculada, nos 
annos em que foi lançada desde i870 ate 1875, sobra o juro de 5 % ao anno, quando 
B evidente que não podendo as letras, eni que o alludido capital era representado, ter 
sido manifestadas senão depois de protestadas, era sobre o juro de 6 % ao anno que a 
dita decima devia ter recaido de conformidade com o que dispaem os artigos 281 ' e 
hlh o do codiw commercial 2 3  "er-se deixado de lancar a decinia do anno de 1875. 
com rzspe to'nos periodos decorridcs d z d a  I dd ]an~ir; ate 22 rle ~Lril, e r le~rit .  23 .td 
outuhro ate 31 d p  d~zemtn~,  por rr n&l tcr t t d i ~  attt.ncào a 4iie n'z~:r. prrindis con- 
correra a mesma circumstan6ia de falla de partieipaçáo, qui nos annos-antcecdenles 
e subsequentes fora relattvamente punida pelo lançamento da corrospondente decima, 
-4' haver-se lançado ao primitivo credor a decima reldliw a todo anno de 4813, 
auando havia umao'arle Cessa decima aue devia caber ao cessionario. corresoondente 
aos dias 20 e 31 de'deieii:bro, por ser n'aqiicllc dia qui! foi a\ !rh:ida no n~:;nif~s,.iti~ a 
competente eirriptura de cc-$20, ao  qiie tt,ti~via dtu raiisa o ~rr-se ronrluido roin 
muiia antecedenéia o respcclivo lançaniento - determina outro sim o citado accorddo 
que v. s ' .  segundo a liquidação que d'elle faz prrte e cu)a copia se Ibe rernette 
jmteta, faça proceder do lauçameulo e cobrança da deciha de juros e respectivos addi- 
cionaes, a que ainda e$tão obrigados, pelo mencionado capital de 8 0108000 reis, tanto 
o devedor conde de FarrBbo, Jraqiiim, como o prirnittvo credor Alexandre Jose Alves 
e O seu cessionario visconde de Abrigada alem de que ao mesrno devedor vier de 
futuro a compelir desde 1 dtr marco do eocrenie anno em diante ate a baixa do mani- 
festo. 

Deus guarde a v S.., direcçáo eeral das contribuições directas, 9 de maio de i878 
-Iilm* SI. delegado do thesouro nÒ districto de Lisboa -Custodto Jose Viena.-(So 
mrnto, 51 a anno, n: i0, pag 164 e seg ). 

Portaria de 7 de janeiro de 1818 

Sendo presente a el-rei nosso senhor a consulta do conselho da fazenda 
de  6 de outubro do anno proximo passado sobre a representação do con- 
selheiro superintendente geral da decima, emkque propõe que se  diminua 
a pena dos credores de dividas litigiosas na regularidade de suas declara- 
ções; foi o mesmo senhor serrido resoher que, para ampliar o que por sua 
real resolução de  12 de derembro de 1810, publicada pela poriaria de  6 
de setembro de l816, se acha estahefecido a favor dos credores de  di- 
vidas litigiosas que, depois de  as  manifestarem por lembrança, forem ne- 
gligentes em declarar de seis em seis mezes o progresqo da execuçao: 
Manda que a pena da lei de  26 de setembro na declararào 5." imposta 
aòs ditos credores no $ 8 da resolução de  12 de junho de  1870, e j5 
modificada pela mencionada resolução de 12 de dezembro, se  limite quanto 
ao preterrto sbmcnte á sofuçâo da  decima de um anno, âcando ali& a 
mesma resolução em plena ohservancia para o futuro: E ordena sha ma- 
gestade que assim se execute como provdencta interina, em quanto o 
mesmo senhor não mandar o contrario. 

E para constar esta real resolução de 16 de dezembro de 1817, se  
manda fazer publica por esta f6rma. Lisboa, 7 de janeiro de 1818.- 
D. dlrguel Antonzo de Jllelo - D. Franczsco Manuel d'dndrade Moreira. 

(No Collecção cit., pag. W) 

Portaria de 30 de outubro de 1818 

E m  consulta do couselbo da real fazenda, datada de 6 de outubro de  
1817, se fez presente a el-rei nosso senhor a noIa representapão que tinha 
feito O conselheiro superintendente geral das decimw d'esta cidade e seu 
termo, em que expuriha que, tendo baixado a real resolução de  1 2  de  d e  
zembro de  1815, a respeito de minorar a pena da lei d e  26 de setembro 
de 1762,  imposta no $ 8 das resolu~ões de 12 de junho de  1770 aos 
credores que, manifestando por lembrança as diiidas litigiosas, faltassem 
a declarar o estado das causas nos periodos da lei, e s6mente obrigados á 
decima correspondente de  todo o tempo que comprehendesse a sua omis- 
sDo ; irnham por isso muitos superiritendentes lançado logo em receila + n a  
grande numero de mantfestm que se tinliam tomado por lembrança, e que 
se  nâo achavam averbados de tempo antiquissimo, e de quantias muito 
avultadas; quando certamente haveria muitas causas que não leriam sido 
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julgadas a favor dos suppostos credores manifestantes, ou mesmo vencendo 
as causas, não tinham podido conseguir a arrecadação de suas diiidas, ou 
por fallencia dos devedoies, ou por outros incidentes. E como nâo sendo 
de justiça regular estes nas mesmas circumstancias d'aquelles que com 
effelto receberam seus juros, se persuadia ser bastante, quanto áquelles, 
que se limitasse a sua pena unicamente a um anno de pagamento da cor- 
respondente decima. E tendo o mesmo senhor consideraçào a tudo o que 
se expunha na referida consulta, o para a qual respondeu o desembarga- 
dor procurador fiscal das mesmas decimas: Foa servido determinar por sua 
real resolução de 17 de março d'este corrente anno de 1818 que não 
havia precisão de declaração alguma, e que se observasse a real resolução 
de 12 de dezembro de 1815; com declaração porem que sendo a mesma 
favoravel aos credores omissos sem d610, nos termos do $ 5 do alrara 
de i 4  de dezembro de 1773, do mesmo modo fosse farorauel aos her- 
deiros dos credores fallecidos; porque affectando a culpa s6 aos que a 
commettem, não devia a pena ser transmissivel aos herdeiros. 

E para assim constar esta real resolucâo, se fez publica por esta f6rma. 
Lisboa, 30 de outubro de 181 8. - D. Miguel Antonzo de Mello - Lazaro 
da Silva Ferreira. 

(Na Colleccão eit , pag. 668.) 

Portaria e instrucções de 31 de julho de 1834 

Sendo necessario dar ás auctoridades fiscaes regulamentos que dirijam 
o exercicio das suas funcyòes, e ao mesmo tempo providenciar interina- 
mente sobre o modo da cobrança de alguns rendimentos publicos. PIO- 

curando quando 6 po<siiel a eommodidade dos contribuintes, e estabele- 
cendo meios de fiscalisação, para que no thesouro haja o devido conhecimento 
das rendas do estado, e se erite qualquer desvio ou inderida applicação 
da fazenda publica : manda Sua Magestade Imperial o Duque de Bragaiiça, 
regente em nome da Rainha, pela secretaria de estado dos negocios da 
fazenda, remetter ao tribunal do Thesouro publico as instrucçties junctas, 
para que as faça eumprir como conv6m, e as envie as a~~tor idades  a 
a quem compete a sua execução ; quanto porém ás disposiç6es relativas a 
bens nacionaes, determina o mesmo augusto senhor que fiquem subsistindo 
as proiidencias especiaes que o tribunal tirer dado, em quanto o mesmo 
tribunal o julgar conveniente; e podendo tambem proridenciar, como 
melhor f6r, quando circumstancias particulares assim o exigirem. Palacio 
das Necessidades, em 31 de julho de 1834. -José da Silva Carvalho. 

Instrucções provisorias dirigidas ás aucctrridades administrativas e fiscaes, 
para a cobrança e fiscalisação da fazenda nacional 

.................................................... 
12." As camaras municipaes podeião admittir os manifestos de dividas 

para o pagamento da decima de juros a qiialquer tempo que se faram os 
ditos manifestos, quai~do se conheça que nào houle d61o em os não fazer 
no tempo devido, e nào estando as divides ja denunciadas, 

..................................................... 
Palacio das Necessidades, 31 de julho de 1834. -José da Sllva Car- 

valho. 
(Na Colleqáo de Decrctos e Requlnmentos mandados publzcar por S. di I O Regente do 

Remo &de a sua entrada em Ltsboa ate B installa$ão das camaras legwiatrvas, 3.. 
sene, Lisboa, 1840, pag e39 a '243). 

Lei de 24 de abril de 1835 

Dona Maria, por graça de Deus, Rainba de Portugal, Algarves, e seus 
dominios. Fazemos saber a todos os nossos subditos que as cdrtes geraes 
decretaram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." Os lançamentos da decima e impostos annexos serão feitos 
por freguezias que tiverem cem vizinhos, e não os tendo se far l  a neces- 
saria reuniho. 

Art. 2." Para este effe~to as camaras municipaes nomearão. em cada 
uma das fregue~ias dos seus respectivos concelhos, uma junta composta 
de seis cidadãos idoneos, moradores nas mesmas freguezias, a qual será 
presidida por um dos membros da camara municipal. 

Ari. 3." A cada junta de freguezias assistirá, como fiscal por parte da 
fazenda, um procurador d'esta, nomeado pelo tribunal do Thesouro publico 
para aquelle effeito, com tanto que não seja morador na freguezia. 

Art. 4.' Em cada concelho os lançamentos serão feitos dentro de trinta 
dias, ao mais tardar; e quando nos concelhos em que houver muitas fre- 
guezias não podbrem os membros da camara municipal presidir a todas as 
juntas das freguezias, a camara antecipadamente, e para este effeito, no- 
meará os cidados probos e intelligentes que forem necessarios. 

Ari. 5 . O  Os membros das camaras municipaes, ou as  pessoas por ellas 
nomeadas, na conformidade do artigo antecedente, nao poderão ir presidir 
ás  untas dos lançamentos das freguezias em que possam ser collectados, 
ou como moradores, ou porque nellas tenham alguns bens ou industria. 
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Art. 6 . O  As decisaes da jiiiita sci5o tomadds á pluralidade relativa de 
votos, sem interíencão de lou\ados, pnr quanto estes são OS proprros mem- 
bros da junta. O procurador da fazcrida púde tomar parle em qualquer 
discussão ; porém ndo póde ~ o t a r .  

Art. 7." Se por algum accidente acontecer que não possa assistir á 
junta, no dia pela eamara municipal designado, algum ou algiins dos seis 
membros pela mesma caniara nomeados, o presidente da junta elegera 
dentre os moradores da freguezia aquelle ou aquellcs que íorein necessa- 
rios para o numero completo. 

Art. 8." Quando vier a tratar-se da collecta competente a nm dos 
membros da junta, este se retirara; e depois de b a ~ e r  saído, a junta no- 
meara um cidadáo idoneo, o qual to~nara interinamente o lagar do impedido. 

Art. 9 . O  Cada junta nomeará um secretario, o qual seriirá de escrivão 
do lançamento da fregnezia respectiva; e lhe arbitrari por seu trabalho 
uma gratificação, que será paga pela recebedoria competente. 

Art. i O q O  Os procuradores da fazenda, pelos lancamentos a que assis- 
tirem, receber80 amctade da gratificação que for arbitrada aos escrivXes 
dos mesmos lançamentos. Esta gratificação, nas cidades de Lisboa e Porto, 
nào passará de dois mil e quatrocentos r6is por cada cincoenta proprieda- 
des; e nas mais terras do reino, não excederão as de ambos um por cento 
do lançamento de cada fregnezia. 

Art. i i." Feito o auto do lançamento, e assignado pelo presidente e 
membros da junta, pelo piocurador da fazenda e pelo secretario serlindo 
de escrivão, extrair-se-ha d'eile uma relaçgo nominal, pelos mesmos assi- 
gaada, de todos os contribuintes da freguezra, ou sejam moradores d'ella 
ou de fóra, em que ir80 declaradas ao lado de cada nome, e na mesma 
linha, com toda a clareza, as quantias em que foi cada um respectivamente 
collectado. 

Art. 12." Esta relayão serti immediatamente affirada na porta da egrela 
da freguezia, ou em outro lagar publico e do costume, para coiiliecimento 
dos moradores e contribuintes na ri-egoezia, e para poderem fazer em 
tempo, e perante a junta, as suas reelamnç6es 

Art. 13." No decimo quinto dia, contado d'aquelle em que se afixar o 
lancamento, reunir-se-ha a junta de no\o para ouíir e altendcr ás recla- 
mações que perante ella Forem feitas. Resol\idas estas, como for de razão, 
a junta mandad laírar o auto do definitivo lançamento. 

Art. 1 4 . O  Este auto será feiio em duplicado pelo secretario servindo de 
escrivão, e assigoado pelas pessoas acima decidradas no artigo 1 I." Um 
ser8 remettido ti auctoridade competente, conforme as instrucções de 31 
de julho de 1834; e outro será remetlido 5 camara municipal do coiice- 
lho, junctamente com o prinieiro auto (artigo 1 I."), para serem guardados 
ambos no seu archi~o. 

Art. 15.0 As juntas de freguezia serão responsateis pelos abusos que 
commetterem nos lançamentos, quer seja por excesso, qrier por falta, a 
requerimento dos contribuintes, e dos procuradores regios ou seus dele- 
gados. 

Art. 16." As disposições da presente lei só terão effeito pelo tempo de 
um anno. 

Art. 17.' F ~ c a  reiogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Palacio das Necessidades, em 24 de 

abril de 1 8 3 5 . - ~ a r n ~ ~  (com rubrica e guarda). -Lagar do sbllo grande 
das armas reaes. - Jose da Silca í!urz.alho. 

Carta de lei, etc. 
(Na Colleqão d~ leu e ofitros doczimentos oflctaes publicados desde 15 de qusto de1834 

ate 31 de dezembro de 1835, 4 a serie, 1837, pag 126 e seg ) 

Instrucçdes de 20 de julho de 1835 

Manda a rainlia, pela secretaria de estado doa negocios da iazenda, 
remetter ao tribunal do Thesouro publico as inclusas instrucç6es para o 
lançamento da decima e impostos annexos, na coriformidade da carta d e  
lei de 24 de abril ultimo. para que o mesmo tribunal as communique ás 
auctoridddes a quem compete a sua execução, a Gm de se proceder ao 
sobredito lançaiuento com a maior breudade possi~e1.-Pato das Ne- 
cessidades, 21 de julho de 183:. - Josd da Szlca Carcalho. -Para o 
tribunal do Tliesouro publico. 

IXSTRUC(;~. PARI O lihfAllB110 Dd DEGIUI. El IIIPDSTOS A'INBLOS, 
RA Il.\fOR:iili!DE DA ChNTh DE LEI DE 21 DE ABRIL DE 1835, E 3161s LE6ISL4ÇXO EU VIGOR 

..............................,...................... 
Art. 15." Do rendimento liqiiido das propriedades rusticas (artigo 9.0). 

juros de capitaes mutuados, e agencias ou maneios por commercio, indus- 
tria oii officios merlianicos, se pagam de7 por cento annuaes '. Na totaliddde 
da renda dos predios iirbauos se abatem dez por cento para concertos, e 
do resto se deduz a decima, vindo por consequeníia esta a ser noie por 
cento da totalidade do rendimentos. 

1 Regimento de 9 de maio de 165b ttit 2 
* Regimento de 9 de maio de i654 til 3 o 8 10. 





DECIMA DE JUROS DECRETO DE 9 DE JANEIRO DE 1837 463 

- $ 1.' N o  I.anpamento serão especificadas a s  quantias das  dividas, os 
nomes  dos credores e devedores, e as  moradas d'estes, para o que ficam 

se lhe moveu, ara pagamento de uma decima de juros de iini capital, que a venera- 
veT ordem de ~ ' ~ r a n c r s c o  da dita cidade mutuou alui-o a Antonio, allegnndo que fôra 
obrigado a depositar a quantia de 596?40 reis quacdo era a referida ordem terceira e 
nu ao supplicdnte gue competia, não so pagar a indicada decima de juros, em con- 
formidade do alvara de 14 de dezembio de 1775, por ter recebido o capital e luros, 
ms. ternh~m dar b a t a  no resoectivo manifesto, como d i s ~ õ e  o artigo 16.0 do decreto 
&"i ;ie']&&ro de 1837, coucl~ir.do por pedir que o procêsso execütivo subisse a esta 
@recç$o geral, a fim de ser melhor considerado o ,eu recurso2-e mostrando-se das 
infonnaçóes por v s a prestadas em oEcios u v 10t e 408 do 10 de maio e 5 de  unho 
do corrente anno, que por escnptura publica de 29 de fevereiro de 1872 mutuou a al- 
ludida e veneravel ordem terceira ao referido Antonio e a sua mulher o capiial d e  rhs 
i 2076200 com o vencimento de juros de 6 p c ao anuo, hvpnthecando os mutudrios 
ao pagamento d'este capital e luros aluunias prapriedades, dando por fiador e prin- 
eipal pagador o supplicante Jose, que iambem h>potliecon uma propriedade de caras, 
obripmdo-se tanto o fiador como os devedores a pAgar, alkni dos juros estipulados, a 
comuetente decima, bem como quaesquei derpezai inlieionteu ao contracto, e a fazer 
as baixas e os reglstros,-que a divida de que ae trata e seus ]uros foi paga, em vir- 
tade de execução que a ordem mutuante moveu contra os devedores tendo ainda o 
supplieanle na qlaalidade de fiador e principal pagador de satisfazer f& 29 de agosto 
de i876 um saldo de 3228870 reis, por isso que os bens dos afiançados não rheparam 
para o complelo embolso da divida, sem que da parte da credora, nem dos devedores, 
eem mesmo do fiador se desse baixa no termo do manifesto de capital, contiuuaodo 
por isso o devedor a ser tributado na rompelente dacima dos juros, - que havendo 
sido instauradas na repartiçxo de fazenda d Elvas varias exeeu~òes contra os menno- 
nados devedores AMonio e sua mulher nara oagnmento de varras contrikuiçóes em . . ~- - . . .  
divida m r i :  as qiines ti *ur.<ranl 31 Jcciaki.  lu c:,p~tal dc .juc *a 1i.~ia, rstr6vac :tos 
anoos'dz íh:3 a 1875 n i  iniportanria de 59dJZl rPii, sem quz 3 niesnias exeiliigòcs 
podessem proseguir por falta de bens dos executados, se convolou aquella que se re- 
fena as  decimas de juros para o supplicante como fiador e principal pagador a reque- 
rimento da ordem teiceira, o que fez surgir entre ambos uma questão de quetu devia 
pagar as deemas em divida, sendo a final decidido, depois do processo ter se,ouido OS 
WIP tnrrnns. neio aIiminrsIrador íin cn7mlho contra o sunnlicanle fiador, aue Dor esse "- -- . -. . -- , r - - - - 
motivo requereu o deposito na ré~~eciivarerebedoria dyromdrca em 1 de setembro 
de 1877. da úüantia exeauenùa, interoondo depois o recurso para esta direeçáo geral, 
-e considerindo o eons6llio da niesi6a direcyã, que 1130 6 ao credor que compete dar 
baixa no manifests do capital mutuado, e sim ao devedor, no praso de 20 dias, depois 
do distracte da divida, sob pena de oaear a deeima nor todo o tempo da omissão, de- 
vendoadita dacima ser lançada em ieu nome em continuaçâo da que se tiver lançado 
nu tocante a decima de loros, dcsde a origern da meqma divida (alvara de 16 d e  de- 
zembro de 1775, 7 = dtspoarão)-~ne o .dito alvara ha sido e e a l eps la~50  que r~gu1a  
o dssunipto, porqiianto o artigo i6 4 0  dpcr~to de 9 de ~sne i ro  de 1837, inv-adopelo 
snpplicante, impondo ao credor do capital mutua<lo com juros a obrigaçao de dar 
batxa no maaifeao, so vigoron no anni, eeonomieo de 1836-lSJ7, por isso que o citado 
decreto regulou exclusivamente para o dito anno economico o lançamento e cobrança 
d a  decima e impostos annexos, como claramente se v& tambem do relatorio, que O 
precedeu, in9erto no Dtavto do Goberno de 1C de janeiro de 1837, n fi, -que, Se- 
gundo o edita1 de i& de janeiro de 4813 § 4, o oredor r ohrieado ao pagamento da de- 
uma, quando estiver embo!sado do capital e juros, que n'este caso o iIcve$r la não 
pode descontar a decima na inp,riancia de taes juras ]a pagos, mas na0 e dessa 
re$ponnabilidnde que se trata, e sin: da qiie e relativa a dcciina lançada a titufo de 
M t a  pela missão  da bama do manifehto da divida, não eompetiudo por conseclurncia 
tal responsabilidade ao credor, mas ao devedor,+ que fiiiaimente bem lançadas furam 
a b p n i o ,  como devedor do capital 1 207$$00 reis que lhe fôra mutuado pela ordem 
kTd* Frmisco  d'Elvas, as  respectivas collectas da decima de juos; assim 

aquelles obrigado$ a decldrar perante as  camaras,  den t ro  e m  t r in ta  d i a s  
contados d a  publicação d'este decreto,  as  residencias actuaes dos devedo- 
res, .e quando assim o nào façam, incorrem nas  penas dos q u e  deixam de 
manifestar. 

$ 2.' A s  companhias e sociedades mercantis pagarão a decima cor- 
respondente a o  Juro d e  5 por  cento d o  seu capital, sal10 havendo con- 
t rac to  especial com a naçào, ou  lei e m  contrario. 

Art. 17." A todos o s  collectados, al6m das quantras q u e  d e l e r e m  pagar  
de decima e impostos declarados, se c a r r ~ g a r â o  mais 2 pot cento, ap- 
plicados para  as despezas d a s  juntas d e  parochia, e singularmente para  a 
extinc@o dos mendigos, e m  quanto a s  cdrtes não  mandarem o contrario. 

$ unico. Este imposto se rá  escripto e m  columna sepapada, porCm re- 
ceber-se-ha junctamente com a decima, e quando se cobrar se rá  e o k r g u e  
pelo recebedor ao thesoureiro da respectiva junta de parochia, depois de 
deduzidas as gratificações que  pertencem aos empregados do lançamento. 

...................................................*. 
A F ~ .  26 Fica e m  i i g o r  toda a legislaçso relativa d decima e impostos 

annexos na  par ie  e m  que  n8o for opposta a es te  decreto.  
O secretario d'estado dos negocios do ieino,  encarregado in te r inamente  

d a  pasta d o s  negocios d a  fazenda, o tenha assim entendido e faça executar. 
Paço das  Necesridades, 9 d e  janeiro d e  1837. - R A I X ~ A .  - Manuel da 
Silta Passos. 

(No Dzarlo do Goceino de 1h de janeiro, n a  1%). 

Lei de 7 de abril de 1838 

Dona Maria, por gra fa  d e  Deiis, e pela constituiçáo da monarchia, 
rainha d e  Portugal  e dos Algarves, etc. Fazemos  saber a todos os uossos 

como tambem, vista a inqolvencia do referido dmedor bem exiaida foi do supplicante 
José coino fiador e Principal pagador, e por força das obri0aGe.s que contrahiu por 
escriljtura, celebrada em 26 de fevereiro de 1872, a quantia Fa 59&ZJ@r6is (ainda em 
depoiito) para pagamento das que estavam em divida e foram oblecto da execu@o de 
que se nbcorreu -FOI, por accordão do conselho da referida direcção qeral de i de 
agostii iillimo, denegado provimento no recurso interposto pelo supphcante Jose, 
ordcnaudo.se que se tornassem as devidas pruvidencias para que se wmova do cofre 
dos depos'tos para o da receita effectiva a quantia de 5952501eis depositadd pelo sup- 
plicantc, como logo se deveria ter fei!o, por n3o havei effeitu suspensivo de qualquer 
recurso extraordinario o que tudo commuuico a v s ' para sua intelligencia a fim de 
que se expeçam as oriens uecessarias vara a ~ X ~ C U Ç ~ O  do sobredito acrord$o. 

Deus guarde a v s r,  direreáo gela1 das contribuisóes directas, 5 de setembro de 
4879 -O daector geral P e d ~ o  Augmto de Car~~lho.-Ill "" Sr. delegado do lhesonro 
no districto de ~ o r t a l e ~ & . - ( ~ a  Rwnto de Dii: Adm, 3 "amo, 11.~33, pag 94 e seg.). 
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subditos que as cortes geraes, extraordinarias, e constituintes da nação 
portugueza decretaram, e nós queremos a lei seguinte: 

CAPITULO I 

Arligo I.@ No reino de  Portugal e Algarves continuará a fazer-se o 
lançamento e arrecadação da decima, e impostos annexos, na conformidade 
da presente lei. 

$ I.& Nas ilhas adjacentes, e provincias ultramarinas, continuarão eguai- 
mente a lançar-se e airecadar-se os impostos que se acharem estabelecidos 
gela ultima legislação. 

2.' Do mesmo modo continuará a lanyar-se e a arrecadar-se o quinto, 
e os impostos sobre fabricas, criados e calalgaduras, na confoimidade da 
lei. 

$ 3." Nas cidades de Lisboa e Porto fica subsislindo o imposto de  3 
por cento sobre os predios urbanos, creado pelo altar8 de  7 de março 
de i8Ol. 

$ 4.' Estes impostos em nada affectam a cobran~a dos que foram nc- 
vamente estabelecidos pela carta de lei de 31 de outubro proximo pas- 
sado. .................................................... 

Art. 9." São obrigados ao pagamento de 10 por cento a t~lii lo de 
decima, pelos interesses que lhes resultarem de suas profissões, officins, 
induslria, tracto, ou agencia os seguintes : 

..................................................... 
$ 13.' Os deledores de dinheiro a juro, por escriptura ou sem ella, á 

custa dos credores, ou á sua propria custa, se  o ernprestimo for gratuito. 
Havendo duvida sobre e recoiihecimento da divida, s6 poderá 5er respon- 
saiel pela decima respectiva aqnelle que tirer feito o manifesto. 

Ar:. 10 " Os manifestos &as dividas sujeitas ao pagamento da decima, 
quer essas dividas venoam juro quer não, continuarão a ser feiíos nas ca- 
maras dos concelhos em que residirem os devedores, sem dependencia da 
apresentaçio dos trtulos que as comprovarem, bastando sdmente as decla- 
rações juradas dos credores. 

CAPITULO TI 

..................................................... 
Art. 14.O Se  o ~ roduc to  da decima e novos impostos exceder a quantia 

~%2.500:000$000 de reis, en, que se calcula, não poderá O governo 
S*W do excedente sem auctorlsação das cbrtes: ficam comtudo salras 

as estipulações do contracto ultimamente feito com o Banco de  Lisboa, e 
Companhia Confiança. 

Art. 15.' As disposições Cesta lei s6mente são applicaveis ao anno 
ecoaomico que decorre do 1." de julho de i837 at6 30 de junho do 
anno coriente. 

Art. 16 O A auctorisaçào por esta lei concedida ao governo para a co- 
brança e arrecadação da decima e impostor annexos do corrente anno 
financeiro 6 extensira i+ percepção d'estes impostos pelos annos anteriores, 
e que ainda não estirerem recebidos. 

Art. 17." Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto, etc. Dada no Palacio das Necessidades, aos 7 de 

abrd de 1838. -A RAINÀA, com rubrica e guarda.-Barào do T*. 
- (Logar do s81lo) 

Carta de lei, etc. 
(No Dtarzo do Governo ùe I4 de abril, n * 88) 

Portaria de 22 de março de 1839 

Sua Magestade a RAINHA, a quem foi presente a representação da 
commissão administrativa da'Santa Casa da Misericordra de Lisboa, pedindo 
se estabeleça uma regra geral, que, fixando a verdadeira intelligencia da 
lei, declare qiial 6 a obr iga~ao que se impae aos estabelecimentos pios 
d'esta natureza, e que por elles cumpre ser observada, relativamente ao 
pagamento de decima, quinto e noto imposto, com que t8m sido onerados 
seus bens.: Manda, pela secretaria de estado dos negocios da fazenda, 
conformando-se com a resposta fiscal, e com o parecer interposto em con- 
ferencia pelos chefes da contadoria do thesouro publico, que o mesmo 
thesouro faça averbar de falhas, como determina a portaria do 1 ." de se- 
tembro de 1837, as collectas e decrmas respecti~as aos annos anteriores 
áquelle, illegalmente lan~adas nos rendimentos da drta Santa Casa, cum- 
prindo á commissào administ~ativa, pelo que respeita á collecta do anno 
eco~iomico de 1837 a 1838, usar do recurso estabelecido pelo artigo 3." 
do decreto de 16 de maio prox~mo preferito. E por quaato, consia a Sua 
Magestade que algumas juntas de lançamento de decimas, e impostos 
annexos, t&m indel rdamente collectado no quinto os bens das misericor- 
dias, estando elles isentos de  similbante imposto, na conformidade do ar- 
tigo 7.' da carta de  lei de 7 de abril de 1838: Determina outrosim que 
pelo thesouro ~ub l i co  se expeçam as  ordens necessarias aos administradores 
geraes dos districtos, para que recommendem ás  juntas, que ainda n ~ o  

30 
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tiverem coneluido os respectivos lançamentos, a mais rigorosa observancia 
da citada lei n'esta parte. Palacio das Necessidades, em 22 de março de 
1839.-&farmel Anlonio de Camalho.-Para o thesouro publico nacional. 

(No Dtarto do @oaervo de i de abril, n.' 76.) 

Portaria de 26 de setembro de 1839 

Tendo sido presente a sua magestade a rarnha o officio do administra- 
dor gerat do districto do Porto, com data de 23 de fe~ereiro de 1838, 
mencionando as duvidas que d camara municipal d'aquella cidade oppoz a 
resolução que lhe indicou se deria tomar a respeito dos credores que fal- 
tiram ás declarações ordenadas no $ I." do artigo 16.0 do decreto de 9 
de janeiro de 1837 transmittindo ao poder judiciario a relação d'elles, a 
fim de Ibes ser imposta a pena comminada no dito decreto, e ser por 
esta fórma embolsada a fazenda nacional das decimas que a junta do lan- 
çamento da freguezia de Xassarellos não collectou por ignorar a morada 
dos respectivos debedores ; e conformando-se a mesma augusta senhora 
com as respostas dos conselheiros procuradores fiscaes e com o parecer 
emittido em conferencia pelos chefes da contadoria do Thesouro publico 
em 23 do corrente: ha por bem declarar que o lançamento da decima de 
juros, quando se ignore a residencia do devedor, dete ser feito com re- 
ferencia á freguezia em que a dit:da hower sido manifestada, cumprindo 
logo aos recebedores dos concelhos, e aos solicitadores em juizo, proceder 
a todas as diligencias necessarias para descobrirem a residencia dos deie- 
dores para d'elles ser cobrada a competente collecta, nos termos do ar- 
tigo 13." da resoluçdo regia de 20 de junho de 1770. O que manda, pela 
secretaria d'estado dos negocias d a  fazenda? eommunicar ao Thewuro 
publico para seu conhecimento e para que n'esta conformidade expeça as 
ordens conducent es. 

Palacio das Xecessidedes, em 26 de setembro de 1839.- Mantul An- 
ionio de Carvalho. 

(NO Dzarzo d~ Gorerno de k de outubro, n a  335) 

Lei de 29 de outubro de 1840 

Dona hIaria, por Graça de Deus, e pela Constituição da Nonarchia, 
Bainha de Portugal e dos Algaites, etc. Faremos saber a todos os nossos 

siibditos, que as c6rtes geraes decretaram, e n6s sanccion6mos a lei 
guinte : 

se- 

..................................................... 
Art. 18."ompete ao administrador do concelho ou julgado, alem das 

attribuiçõcs que lhe são conlcridas pelas leis em tigor, na parte em que 
por esta ndo ficam reuogadas: 

..................................................... 
2.' O manifesto dos dinheiros dados a juro. 
3.' A formação dos r6es para o lançamento de todas as contribuiçóes 

direstas; a prestdencia das juntas auctorisadas para a sua collecta e repar- 
tição; e a fiscalisaçlo das leis que a estabelecerem e regularem. 

..................................................... 
Maudlmos portanto, etc. Dada no Paço das Necessrdades, aos 29 de 

outubro de 18SO.-A RAINHA, com rubrica e guarda.-Rodrigo da 
Fonseca Hagalhães. 

Carta de lei, etc. 
(No Dlano do Governo de 30 de outubro, n.* 258). 

Portaria de 16 de fevereiro de 1841 

Sendo presente a sua magestade a raintia o requerimento de ... pedindo 
se não promola a execucão que se lhe fdz pelo juizo da 2." tara de Lisboa 
por uma decima de juros relativa ao capital de. . de que Ilie foi devedor ... : 
e attendendo a mesma augusta senhora as iriformações e reip osta fiscal 
Iia\itlas a esse respeito, onde se ponilera que taes decimas de\em sempre 
sei lançddas e pedidas aos de,cdoies, segundo o que determinam as dif- 
fereutes leis, e não detendo o supplicante experimentar os effeiios de uma 
euccuç3o que só contra o devedor era apparelliada, pelo conhecimento 
gue neste caso tem a consideração de seritenra passada em julgado; e, 
outrosim, que C lriiqiio e injusto similhante procedimento contra o supplt- 
cante, porque, se a decima 030 p6de haver-se do devedor por ter fallecido 
insolurel, como podia O credor receber os juros, unico caso em que era 
responsavel por ella: Adanda pelo thesouro publico que o delegado do pro- 
curador rego na predita vara desistd de todos os procedimentos contra o 
recorrente pelas decimas de que se trata, e que em circumstancias eguaes 
não intente outros contra os credores, sem que primeiro se prove que eUes 
t4m embolsado os juros a que respeitavam as collectas. 

Tbesouro publico, 16 de fevereiro de 1841. -NarzcceE Gonçalves & 
illzranda. 

(ifa Bevoltqão & Selembro de 18W, R.* 3.7i6), 
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Instrucções de 10 de janeiro de 1842 

Determinando o $, 2.' do artigo 18.' da carta de lei de 29 de outubro 
de 1840 que os manifestos dos dinheiros dados a juro sejam incumbidoí 
aos administradores dos concellios ; e con\irido estabelecer em todas as 
ádministrações dos concelhos e julgados iim methodo legal e uniforme de 
se lavrarem, averbaiem e disíractarem os manifeatos, tanto os direitos 
como os de lembrança : ha por bem sua mzgestade a rainha ordenar que 
a este respeito se observe o seguinte: Primeiro: Que os administradores 
geraes façam entregar, depois de relacionados pelas camaras municipaes 
que ainda o não tiverem ieito, os litros dos manifestos de dinheiros por 
emprèstimo ou lembrança, e os mais papeis que Ihes disserem respeito, 
que para elias passaram, pela ertincção das superrntendencias da deeima, 
aos administradores dos concelhos ou julgados, ou ás pessoas por elles 
devidamente auctorisadas, que paçsaiào os necessarios recibos das entregas 
para resalva das mesmas camaras municipaes Segundo: Que, acontecendo 
comprebender um Inro manifestos de freguezias que actualmente per- 
tençam a digeerentes concelhos oii ~ulpados, o mesmo Ii\ro seja entregue 
ao administrador a que  pertencer^ a freguezia priricipal, ao qual cumpre 
trausmittir por extracto aos mais administradores todos os esclarecimentos 
que possam ser precisos para o lançamento da decima dos seus respectnos 
concelhos ou julgados. Terceiro: Que os termos dos manifestos ordinarios 
oii direitos e quaesquer verbas se escrevam em seguimento nos menciona- 
dos livros Cora em drante conforme o modelo luneto letra A, e os termos 
de manifestos por lembrança e suas verbas se escripturem conforme o 
modelo letra B tambem incluso. O que a mesma aiigusta senhora manda, 
pela secretaria Testado dos negocios da fazenda, comrnunicar ao Thesouro 
público para seu conhecimento, e para que n'esta conformidade expeça as 
ordens necessarias para a sua delida execuçdo. 

Palacio das Necessidades, em 10 de laneiro de i8&. - Anton~o-José 
CAvila. 

MODELO A 

Para os termos de manifeslos ordinarios nu direitos 

Aos ... de ... de .. manifestou F... (deve-se especificar o nome, oficio ou 
emprego, e morada, rua, numero ou logar da reszdencta e freguesia: e, sendo 
feito por procurador, deve accrescentar-se por seu procurador F... consti- 
luzdo na procuraçào que fica no maço dos documentos pertencentes a este 
'iuro em N.O...) que F... ( d ~ v e  ayuz declarar-se tarnbem o nome, o p i o  ou 

emprego e morada) lhe 6 devedor (ou a seu constituznte se o manifesto for 
feito por procurador) da quantia de ... qiie lhe emprestou a juro de ... por 
cento, por escriptura nas notas do tabelliáo F... em data de .. com hypo- 
theca em taes bens (se o emprestzmo for gratuito ou com vencimento de 
juro s6 depois de cer~o tempo, acszm se deue especihar. bem como a data do 
escnpto partzcular, se n8o liver szdo contrahtdo por escriptura, ou a daca 
e vencimento da letra, se provier de tal oragem a divida, ou que esla é cer- 
bal, ou finalmente qw proceda de tornas de partzlha. devendo n'este caso 
hclarar-se o juizo e carlorzo onde se fez a znvenlario, bem como yue estas 
especzFcações constaram por documento apresentado pelo credor ou seu pro- 
curador, o qual será averbado com declaração d a  data, livro e folhm em 
que fica manifistada a dzuzda, ou por  juramento do credor, eemo permitte 
o artzgo 10 :  da carta de la de 7 de abril de 4838). E para constar se 
lavrou este termo que o manifestante assignou com o administrador d'este 
concelho ... F, eu F... escrivão da administração o escrevi. 

(Assignatura do adminwtrador j 
(Assignatura do credor ou procurador.) 

Verbas marginaes ou em seguimento que podem ler legar nos manifestos d'estit 
natureza, e de que se deve faaer uso na conformidade 110s casos oetorrentes 

Primezra. O credor d'esla divida (ou FF. .. seus herdeiros, se mosbarem 
que o são) muda a natureza d'este manifesto para ficar por lembrança, por 
isso que a mesma divida se tornou litigiosa, em causa que corre no juizo 
de .. escrivão F... e se obriga a satisfazer ao preceito da ler, mostrando 
de seis em seis mezes os termos ou prowresso da dita causa, sujeitando-se 
á pena da mema lei no caso de omis&o; e assignou a presente uerba 
com o administrador d'este concelho F... Escrilao da administração o 
escreli. 

(Assignatura do credor) (Appelltdo do adininil~rstrador.) 

Segunda. Torna este maiiifesio a ser ordrnario por haver mostrado o 
credor por certidão passada pelo escrii6o F... do juizo de.. que fica no 
maço dos documentos d'este livro em numero ... o vencimeiito da causa, 
havendo-se julgado a procedencia da divida (gratuita ou com juro de. .) 
desde ... Em (data.) O escririo da admrnistração ... (Assignatlcra). 

Terceira. Declara o credor qiie considera insoluvel esta divida por faIta 
de bens do devedor, e assigna, em (data.) 

(Asstgsatura do medor.) 
(O escm'vâo da administração.) 

(Asslgnatui a.) 
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Quarta. I\lostrou o credor por certid8o que fica no mayo dos documen- 
tos d'este livro em numero... que o devedor fôra julgado por sentenca do 
Tribunal do Commercio, proferida em (daia da sentença.) 

( i i h ~ ~ g ~ a l ~ r a  do escrivão.) 

Quinta. Do capilal d'este manifesto distractou o devedor a quantia 
de ... que mostroii bater pago por conta do mesmo capital em. . [data do 
pagamento), como consta do documento que apresentou, e fica no maço 
dos pertencentes a este livro em numero ... (data) 

(Ass~gnatura do escrzvão.) 

Sexta. Distractado este manifesto pelo devedor ter mostrado haver 
pago o capital e todos os juros, que recebeu o credor em... (data do pa- 
gamento), como consta do documento que apresentou, e fica no maço dos 
pertencentes a este livro em numero .. (data.) 

(Asszgnatura do escricào.) 

N. B. Estes distractes podem ser sollicitados pelos credores, e a isso 
os obriga o artigo 16.' do decreto de 9 de janeiro de 1837, quando a 
divida vence juros: mas estes não piecisam apresentar documento que 
prove O pagamento, basta que o declarem, especificando a data em que 
elle se realisou, e se foram embolsados dos juros pela totalidade, ou coin 
desconto da decima, e que assignem a verba. Quer os distractes sejam 
feitos peIos devedores, quer pelos credores, se o pagamento se tiuei reali- 
sado por adjudicação de bens, deve declarar-se a qualidade e situação 
Cesses bens, a data da sentença de adjudicação, e o juizo em que foi 
proferida ; assim como a5 datas das escripturas e as notas em que foram 
feitas, se  a entrega dos bens em pagamento se effectuar por contractos 
d'essa iiatiireza. 

Estes manifestos, em quanto conservarem a primitiía natureza de or- 
dinarios ou direitos, produzem o effeito de se collectarein em decirna 
sómente os devedores (Alvára de 14 de dezembro de 17'75, $3.@), sendo 
no primeiro lançamento que se seguir 6 sua data calculadas a8 decimas de 
juros, ainda qrie as dividas sejam gratuitas, desde o dia em que foram 
contrahidas. Rliidando porém de natureza em consequercia da verba pri- ' 
mexa, suspende-se o lançamento da decima aos devedores, e deve se- 
guir-se o que \ai declarado nas obserlações dos manifestos de lembrança : 
modelo B. 

0 s  averbameritos da terceira esyecie não fazem suspender o lançamento 

da decima; este continua-se contra os devedores por espaço de dez annos, 
e s6 no fim d'este tempo, se  ainda estiíerem insolii~eis, se averhará o 
manifesto de suspensào (13." resolução das de 12 de junho de 1770). 

Kos casos de fallencia, quarta verba, lança-se a decima conira os deve- 
dores s6mente até ao dia da fullencia (i&" das mencionadas resolnçães 
de i 2  de junho de 1170). 

Havendo pagamento por conta das dividas manifestadas, verba quinta, 
calcula-se a decima á totalidade da divida ate ao dia do pagamento, se o 
distracte fbr feito dentro de vinte dias, contados successivamente; e no 
caso de se ter feito depois, at<! ao dia em que se exarou a verba, e d'ahi 
em diante s6 ao capital que fica em divida; e assim successivamente at6 
ao distracte final. Os devedores, e por consequencia os credores, no caso 
do artigo 16.' do decreto de 9 de janeiro de 1837, devem distractar os 
manifestos no preciso termo de vinte dias, contados da data do pagamento; 
e se o não fizerem, incorrem na pena de pagarem decima por todo o tempo 
que se conserbarem em omissão, exceplo se mostrarem in  conbulenh' que 
tneram impedimento intenctvel (Alvari de 14 de dezembro de 1775, 
$ 7.O). Se pelo documento apresentado para o distracte, ou pelas decla- 
rasões dos credores constar que elles receberam completamente OS juros, 
as decimas devem ser lançadas aos mesmos credores, porque as receberam 
en\olvidas com os juros; e os devedores lá nâo t@m a possibilidade de as 
descontarem no acto dos pagamentos @dita1 de 1 0  de janeiro de 3 813, 
$ 5."). 

Secretaria d'estado dos negocios da fazenda, em 1 0  de janeiro de 1842. 
- Joào Maria de Torres. 

MODELO B 

Termo de manifesto por lembrança 

Aos ... de .. de ... manifestou P... (deve aqui declarar-se o nome, mo- 
rada, rua, numero e freguezta, empiego ou oficto do credor; e, s e d o  o 
manzfeslo feito por procuiarlor, o nome d'este, e o numero em que a pro- 
curação fica guardada no maço dos documentos resprctloos a este livro) que 
F... (egualinenle se deve drclarar o nome, emprego ou oficzo e morada do 
dev~rlor) lhe 6 detedor da quantia de .. (glalu~ta 0% com uenc~ntcnbo de 
td juro) proveniente de tal contracto ou transacydo (aqui deue-se especi- 
ficar com toda a clareza posshel a ot rgem da divida, e se a suapi-ocedencia 
consla de obrigaçiio, letra ou escrlpturn, a sua data, t.encimento, e onde foa 
fezta) pela qual quaniia vai demandar, pedindo-1Ii'a em JUIZO com os Juros 
(ou sem enes), por isso que lhe du~ida o pagamento, e se obrtga a parti- 
cipar de seis em seis mezes O progresso, estado e decisèo da causa con- 
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forme a lei determina, sujeitando-se á pena que a lei lhe impõe pela 
omissãio, a qual lhe foi declarada, de  que fiz este termo que assignou com 
o administrador d'este concelho. F .. escri\lo da administração o escrevi. 

(Assignatura do administrador do concelho ) 
(Asstgnatura do credor ou procurador.) 

Verbas que podem ter logar aos manifestos d'esta natoteza 

Primeira. Em ... de ... de ... apreseiitoii certid8o passada pelo escrirão 
do juizo de ... F... em data de ... mostrarido que a causa se acha pendente 
sem julgamento, e fica guardada a dita certidao com o numero... no maço 
dos documentos d'este livro. 

(Assignatura do escrivão.) 

Segunda. Idem em... de  ... de ... guardada a certidáo no dito maqo em 
numero. .. 

(Assignatura do escrivão.) 

Terceira. Por sentença de  ... de ... de ... foi condemnado o deledor no 
pagamento do principal sem juros (ou com os juros de... contados desde...), 
e appellou. Consta da certideo que apresentou, e fica no maço respectiio 
em numero... aos... (data.) 

N. B. Nào se tendo appellado, deve declarar-se que a sentenpa passou 
em julgado. 

(Assignatura do escricão.) 

Quarta. Por sententa de ... de ... de ... foi absolvido o devedor do paga- 
mento da quantia manifestada (ou julgada [mprocedente a acçüo), e o cre- 
dor appellou. Consta da certidão que apresentou, e fica no respecti~o maço 
em numero... aos .. (data.) 

N. B. Nào se  tendo appellado, deve declarar-se que a sentença passou 
em julgado. 

(Assignaiura do esm'váo.) 

Quinta. Por certidão do escrivao da relaçao F... que apresentou em... 
(data), e fica no maço dos documentos d'este Iiiro em numero... Consta 
que nao houve decisho sobre o recurso. 

(Assignatura do cscrzviio.) 

Sexta. Por sentença da relayão proferida em .. (data) foi confirmada 
(0" revogada) a da inslaocia iuferior, como consta da certidão que fica 

no reqpecti5o maço em numero..., e por isso o credor muda a natureza 
d'este manifesto para definitiio, a fim de se lançar a decima, conforme o 
julgado, e assigna a presente verba aos .. (data.) 

(Aasiyialuru do escricão.) 
(.4ssignatura do credor.) 

N. B. Se a sentenya da relação, revogando a da instancia inferior, 
condeinna na d i~ ida  ou a julga procederite, devem-se especificar as forças 
do julgado e em que consiste, na fórma indicada na verba numero... ter- 
ceiro; mas se pelo contrario, ou confirme ou revogue a instancia inferior, 
absolve e julga improcedente a ditidd, em logar de se dizer n'esta verba 
numero seis que o credor muda para definitivo a natureza do manifesto, 
deve dizer-se que o distracta para não produzir effeito algum em tista do 
julgado. Da mesma fdrma e por uma similhante verba se devem distractar 
estes manifestos ou mudar-lhe a natureza, conforme os julgados da pri- 
meira instancia, quando d'elles se  não interpozer recurso. Não tem logai 
o distracte &estes manifestos por simples declaração de  se achar pago o 
credor, 6 necessario que este ao mesmo tempo faça mudar a natureza do 
manifesto, mostrando se horive ou não sentença, se  recebeu ~ u r o s  e desde 
quando foram contados, para se lançar a correspondente decima a quem 
se  deber. 

Estes manifestos, em quanto conserram a sua prim~tiva natureza, s6 
obrrgam os credores, e uzo os deiedores, a pagarem a decima por todo 
o tempo que forem omissos em mostrarem os termos ou progresso das 
causas, o que devem fazer ~m~reter i ie lmente  todos os semestres (Kesolu- 
ção d e  12 de dezembro de 1813, publicada em portaiia de 6 de se- 
tembro de  1816, modificando a 8." das resoluçóes de  12 de   unho de 
1170); pelo que, no caso de taes omissões, se  deverá lauyar aos credores 
unicamente a decima correspondente aos dias ou mezes decorridos desde 
que findou o semestre, contado da data dos manifestos ou do dia da apre- 
sentacào da ultima certidão. Mas, logo que se mudam para ordinarios ou 
direitos, produ7em obrigaçiio de  pagamento de decima, a qual deve ser 
lanyada aos devedores desde a origem das dividas, e continuada at8 ao 
distracte do manifesto, ou aos credores se estiverem embolsados dos juros 
(Edita1 de  10 de janeiro d e  1813, 8 . O ) .  

Secretaria d'estado dos negocios da fazenda, em I 0  de janeiio de 1842. 
-.João Marta de T o m .  
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Copia dos artigos da legislação em vigor, que obrigam os credores a manifestar 
para pagamento de decima todas as ditidas que tem vencimento de juro e os 
emprestimos gratuitos, bem como os qne estabelecem as penas em qne incorrem 
deixando de manifeslar 

Alvara de 25 de setembro de i762, 5 ' declaração 

(Acha-se transcripla a pag. 427' d'esta Collecção). 

Aivara de ti ds  maio de 1770, 2 ',:3 ' e 4 a providenaas 

(Acham-se transcriptas a pag 450 e 13.1 d'esta Collecyão). 

Resolnçóes de 12 de jnnho de 1770, 7 a, 8 a e t 2  * p~ovideocias 

(-icharn-se ~raiiscrlptas a pag. L32 e 133 &esta Coilec~áo, e a portaria de 
6 de setembro de 4846, que modif;cou a prowdencza 8.", acha-se trancripta 
a pag. LU3 e 46.4). 

Alvara de i 4  de dezembro de 1775, 4 ", 5 Q 7a  dispos~ções 

(Acham-se transcrzptas a pag. 410 d'esta Collecyão). 
(No Dzarzo do  Governo de 8 de feveieiro, n.' 33) 

Portaria de I2 de junho de 1843 

Tendo sido communicado a este ministerio, pelo da fazenda, as irregu- 
laridades praticadas por muitas das irmandades e confrarias do reino, em 
quanto ou tem deixado de manifestar as suas dnidas actitas ou as têm 
dividido em parcellas inferiores a 10,8000 réis, apesar de serem estas mu- 
tuadas aos mesmos individuos, iiludindo por este meio a disposição da lei 
sem se sujeitarem ao risco da denuncia, pois que esta não tem lagar a 
respeito de taes quantias: e cumpriiido eiitar similhantes factos, que em 
parte nascem de culpatel desleixo, e em parte de criminosa connivencia 
com os credoies, d'onde resulta grave prejuilo á fazenda nacional: manda 
sua magestade a rainha, pela secretaria d'estado dos negocias do reino, 
que o gojernador ciril de Vianna faça iinmedsatamente examinar, pelas 
auctoridades administrativas, todos os litulos de cretiito das irnlandades e 
confrarias do seu districto, e intimar os mesarios d'aquellds em que ap- 

parecerem creditas a juro não manifestados, ou differentes titulos de par- 
celtas de 10$000 réis para baixo dadas a juro ao mesmo devedor, para 
que dentro de um certo praso apresentem mnnif E stados os primeiros, e 
reunidos em um s6 titulo com o competente maniiesto os segundos; de- 
vendo o mesmo goieroador cir~il proceder, ria conformidade das leis, contra 
as mesas das irmandades ou confrarias que assim o não cumprirem, dando 
conta por este ministerro do resultado d'esta diligencia que se lhe ha por 
mui recommendada. 

Palacio das Necessidades, em 12 de junho de 184.3. -Antonio Bm- 
nardo da Costa Cabral. 

(No Dzano do  Goaerno de 20 de junho, n o  144). 

Resolução de 1 de julho de 1843 

Foi presente a sua magestade a rainha a consulta de 6 de marco do 
corrente anno, em que o tribunal do Thesouro publico solicitou se pro- 
rogassem at6 ao presente as disposições da portarv de 19 de dezembro 
de 1812, e da resoluo?io de 16 de dczémbro de í817, que reduziram á 
decima de Juros de  um anca, q~ianto ao tempo at6 então decorrido, as 
penas impostas pelo artigo 7." do alíaiá de 14. de dezembro de 1775, 
e pela resoluçZo de 12 de dezembro de $815,  aos devedores de dividas 
manifestadas directamente, que foram omissos em requerer o distracte 
dos respertitos manifestos no praso de  20 dias, e aos credores de dividas 
litigiosas manirestadas por lembrança, que não declararam em todos 0s 
semestres o andamento dos pleito3 com os devedores, uma Fez que se 
mostrasse que os primeiros deixaram de ser collectados annualmente na 
decima de Juros, apesar da  verba de distracte no manifesto, e que os se- 
gundos não foram multados na decima de um anno, logo que principiaram 
a ser omi5sos, deixando de fazer a competente declaração do estado da 
causa ; circumstancias estas que o referido tribunal julga constituirem s u b  
ficiente prova de que a omissão náo foi nem de uns, nem de outros, mas 
sim dos respectivos escrivâes das superinlendencias da decima, por terem 
deixado de exarar nos livros dos mdnifestos as verbas necessarias, haven- 
do-as solicitado os interessados em cumprimento das obrigações que as 
leis Ihes impõem : e considerando a mesma augusta senhora que a medida 
proposta na dita consulta. importando uma alienação dos rendimentos do 
estado, nào cabe nas attiibuiçòes do governo, attendendo outrosim a que 
o citado artigo 7 . O  do altar5 de  14 de dezembro de 1775, impondo aos 
collectados oniissos a pena do pagamento da decima dos ~ u r o s  por todo o 
tempo da omissão, resalia o caso de invencivel impedimento ; que tal se 
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deve reputar o estado d'aqueIIe que uma vez tiver feito a competente de- 
claração para o distracte, pela confiança de que essa declaraçào produziria 
o devido effeito; confiança que maior força tomaria,   elo facto de verem 
os que tivessem feito os manifestos directos que deixavam de continuar a 
ser collectados, e os que fizessem por lembrança que tambem náo eram 
multados no primeiro anno: lia por bem, coiiformaiido-se com o dito tri- 
bunal na parte em que, dadas as referidas circumstanrias, attribue a culpa, 
não aos collectados, mas sim aos escriIães ; porém, não quanto a impòr- 
se-1hes qualqçer pena, porque seria injusto muitai-os por omissòes alheias, 
devendo elles ser dispensados de toda a decima, como comprehendidos na  
excepção do mencionado artigo do aliara de 15 de  dezembro-ordenar 
que o tribunal applique a excepção da  lei aos que se acharem nas indica- 
das circnmstancias; fazendo alias obseriar o seu preceito geral para com 
aquelles collectados que se encontrarem e m  omissão. - O que manda 
communicar ao tribunal do Tliesouro publico, pela secretaria d'estado dos 
negocios da  lazenda, para seu conhecimento e effeitos necessarios. - Paqo 
de Cintra, 1 de julho de 1843. -Barão do Tojnl 1. 

(Xo Dzretto, 1.' anno, n a  21, pag. 33L). 

1 Officio da Dzr Ger das Conlr Dzr de 3 de julho de 1850 -111 mo sr -Tendo 
sido lauqada pelo concelho das Caldas da Rainha no anno de 1876 a collecta de reis 
4.00b000 reis de decima de juros e addicionaes em nome de F F do concelho de Rio 
Maior proveniente de multd pela omissão de 17 annos contados'da 4 o de janeiro de 
1860 áté 31 de dezembro de 1876 por falta de participáções do estado da causa a que 
se refere o manifesto por lemhrahp, feito em 44 de julho de 1855 no dito concelho, 
pelo procurador dos referidos F F interessados e tendo os collectados recorrido ex- 
traordinariamente para o conselho Cesta, direcçãA geral sistds entre outras informa- 
ções, a que v s " prestou em ofiicios de 33 de julho de'1879 e'ii de marto ultimo, foi 
resolvido, por accordio de 26 de junho prorimo findo, dar provimento no recursopara 
o effeito de ser annullada a parte da collecta lancada relativd a multa de 16 annos e 
mantida a parte correspondente a multa de 1 aunii, por i5So que a omissão, qiie deu 
logar ao lançamento de que se trata não deve ser computada em mais de um anno 
nos termos da resolução do 10 de' julho de 1883 e da legislagâo a que a mesma se 
refere. 

Deus guarde a v s a  direcção geral das contribuições directas, 3 de julho de 1880 
- O  director geral, ~ e d r o  ~ u ~ s t ò  de Cartalho. -1ll.mo i r  delegado do tliesoura no 
disiricto de Leina - (Ko Dzretto, 13 * anno, n.* 13, pag 106) 

Vej os pareceres e consultas publicados no Dzr , 1 anno n o 4, pap. 13, e seg . e 
o parecer do procurador geral da coroa, Aquiar Ottolini, de> 8 de juoho de 1848 (No 
D a  , i ' anuo, n a  li, pag 171 e seg ) -A cÒusulta do tribunal do thesouro publico de 
6 de março de 18ri.3, e o parecer do procurador geral da corôa. Aguiar Ottolini, em 
que se haqeou a pnrtaria transcripta no texto, acham se poblicados no Dzr cit . n o  21, 
pag. 332 e seg) 

Portaria de 18 de outubro de 1843 

Constando a sua magestade a rainha que algumas juntas encarregadas 
dos lançamentos da decima, esqiiecidaa de seus deveres, s e  n3o hou\erarn 
no desempenho dos respecti,os trabalhos com aquelle zelo e interesse que 
o bem da fazenda publica tão urgentemente r e~ l ama ,  j i  porque nao tem 
feito attender os louvados a ~ u s t a  a~al iação do rendimento dos predios 
occnpados ou cultivados por seus donos, nem á do rendimento dos que sâo 
fabricados pelos arrendaldrios, a fim de se lançar a estes a verdadeira de- 
ciina industrial, e áqiielles a predial, jh porque hão procedido com summa 
morosidade na factura dos lançdmenios, excedendo sempre os prasos mar- 
cados; o que tem dado logar a comecar-se a sua cobrança em epochas 
muito posteriores aqnellas em que se deveria realizar; e ja finalmente, 
porque, sendo poucas as dividas que se manifestam, não obstante as leis 
vigentes, as ditas juntas lançam decima em logar de  quinto, como deviam, 
aos juros dos capitaes de  que são credoras as corporaç6es de mão morta: 
inanda a mesma augusta senhora, pelo tribunal do Thesouio publico: 
primetro, que o goreroador civil do districto de Aveiro, fazendo esclarecer 
os membros das juntas encarregadas dos lançamentos da decima no districto 
a seu cargo de qUaeJ são os seus deveres, bem como os respectivos louva- 
dos, e prevenir tanto uns como outros das penas em que incoirem, e que 
irit"alli\elmeote Ihes serdo applicadas, os multe quando transgredirem taes 
deberes, e relaae os competentes autos ao poder judiciario para se tor- 
narem effccti\.as similhantes multas : segundo, que faça proceder com egual 
Cormalidade contra os recebedores, quaiido selam omissos em solicitar a 
cobrança dos rendimentos a cargo de suas recebedorias, ou deixem de  
abrir os cofres nos competentes prasos: terceiro, que ordene aos adminis- 
tradores de bairro e de concelho que, tendo em vista o $ 1." do altara 
de 11 tle maio de 1770, exijam dos tahelliães e dos escr i~ães ,  quando 
ttimbem exerçam aquelle emprego, que ihrs entreguem, na conformidade 
dos $$ 1." e 2." das resoluçbes de 12 de a unho do dito anoo, relações 
extraliidas dos seus li\ros de notas, em que se descreuam todos os em- 
~xestimos com J U ~ O S ,  a fim de que, sendo por elles administradores con- 
Irontadas com o litro dos manifestos, deem conliecimento ao delegado do 
procurador regio da  respectiva comarca de  todas as dividas que não esti- 
verem manifestadas, para se pioceder con~enieotemente segundo o disposto 
no artigo 20.O das citadas resolueòes, enviando ao mesmo tempo ao gover- 
nador ciril, pala ser transmittida ao  tribunal do Thesouro, uma nota 
d'estas participayões: quarto, que deve prkriamente annuuciar com a 
maior b r e~ idade  posiivel que lodo o credor que n2o manirestar, dentro 
do praso de 60 dias, as quantias que se lhe deterem, soffrerá a pena da 
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lei que lhe vai ser imposta na conformidade do estatuido no indicado ar- 
tigo 20.0, em resultado da confrontaçiio ordenada no quesito anterior: a 
pukto, finalmente, que lhe cumpre determinar se proceda, sem perda de 
tempo, a lançamentos addicionaes, pela differen~a entre a decima que se 
tiver laneado e o quinto que se d c ~ i a  lai:çar, pelos Jiiros e mais rendi- 
mentos de corporações de mão morta que não forem exceptuadas d'este 
imposto. 

Tribunal do Tbesouro Publico, em 18 de outubro de  1843. -José 
Pereira de Hmzes. -Manuel Ignaeio de Sampayo e Pma. 

(No Dario do Governo de 19 de outubro, n." 2116). 

Lei de I2 de dezembro de 1844 

Dona Maria, por graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Algaives, 
etc. Fazemos saber a lodos os nossos subdltos, que as côrtes geraes de- 
cretaram, e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo i .O Todas as contribuições publicas contempladas na receita geral 
do estado serão addicionadas com cinco por cento da sua importancia. 

$, 1.8 Exceptua-se: 1 . O ,  a decima de juros da di~ida  fundada interna; 
2.; 0 subsidio litlerario; 3." os dizimos nas ilhas adjacentes; 4.". o real 
d'agua ; S.", a contribuição do papel sellado ; 6 O, a do s&llo de rerba; 
7.", a das estradas, 8.' a das congriias dos parochos. 

$, 2 . O  E60 se coml~reliendem debaixo da denominaçjo de contribuições 
publicas, para os effeitos da presente lei: I.", o preço dos exclusi>os do 
tabaco, sabão e poliora; 2.", os portes de cartas e outros rendimentos da 
r~partiy2o dos coireios. 

Art. 2 . O  OS cinco por cento addicioiiaes de que trata o artigo antece- 
dente serio cobrados desde a publicaç$o da pieseute lei sobre os rendi- 
nicntos que comprehendcm, e ser30 lariçados ein rel,iç8o a todo o actual 
anno economico, quanto ás coutriburções seguintes: - decima e impostos 
annexos- terqas dos coucelhos - contribuiq2.0 dos concelhos para a uni- 
uersidade de  Coinbra. 

Art. 3.O Fica rerogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paro de Belem, aos 12 de dezembro de 

1844. -A  RAIRUA, com rubrica e guarda. - Conde do Tqa1.-(Lagar 
do ~6110). 

(No D w a o  do Gooerno de 13 de dezembro, n.993). 

Portaria de 5 de dezembro de 1845 

Senhora : -Pelo expediente do tribuual do thesouro, dingin José de 
Sousa Falcio, por SI e como procurador de seus irmãos e sobrinhos, o in- 
cluso requerimento, ponderando que na liquidação da importancia de que 
são devedores, proveniente de  decimas, injusta e indirectamente se com- 
prehendiam as de juros que em alguns annos se haviam lançado aos cre- 
dores dos respectivos capitaes. pois que na0 podiam exigir-se dois tributos 
eguaes por um unico e identico titulo, nem mesmo a idéa de multas n'estes 
casos se conformava com a lei, que cumpria ohseriar, recebendo-se uma 
s6 decima de juros, ou esta fosse paga pelo credor, ou se Id'nçasse ao de- 
iedor, porque nso era licito repetir o tributo uma vez lançado, e pede que 
da indicada liquidação se eliminem as mencionadas addições de decima de 
juros duplicddas, por quarito desejaram pagar o que s6mente devessem, e 
ao que de boa f6 se offereciam, quando aliás poderiam usar d'outros meios 
que os alliiiasse do pagamento, ou pelo menos demorasse o embolso da 
fazenda. A primeira repartição informou em 16 de maio do presente anno, 
nos termos seguiutes:-Que não influindo cousa alguma sobre o objecto da 
pretenção os motivos que os supplicaotes produziam, ainda que sempre 
louvaieis fossem d Franqueza e a boa 16, v~sto que s6 se tratara de obser- 
var a lei, sohre um objecto em que a equidade uao era admiss~vel, cumpria 
somente examinar a 1cgislaç;to appliravel ao caso, que se coritrovertia, 
para se conhecer se ella favorecia a pretenç30.-Que a decima era uma 
quota dos interesses que cada um recebia, e sendo estabelecida nos juros 
de cupitaes entre parliculares pelo rilvará de 26 de setembro de 1762, 
obrigando os credores a rnanifestal-os com a peiia do perdimento da di~ida ,  
e de outra tanta quantia para o denuiiciante, e hospitaes do exercito; 
fòia depois declarado pelo alrarb de 12 de maio de 11770 que a obrigação 
de  manifestar comprehendia tambem as d i~ idas  graiuiias, ordenarido o 
outro aliará de 14 de dezembio d e  177% que em nenhum caso se lau- 
Casse a decima em nome do credor, mas que sempre se exigisse do deue- 
dor. porque este a descontaria ao credor, quando lhe pagasse os juros, se 
a divida os lencesse, porem que estas disposições, e todas as outras que 
existiam no mesmo sentido, eram relatrrns a decima ordiiiaria de dividas 
directamente manifestadas. -Que, em quanto ás litigiosas ou duvidosas, 
mandaia o artigo 8." das resoluções de 12 de juribo de 1770 que se rna- 
nifestassem por lembrança, obrigando-se o credor a declarar de seis em 
seis mezes os termos ou vencimento da causa, para se haver a decima de 
quem direito fosse, com a pena da sobredita lei de 26 de setembro de  
11762, e por tanto qiie aqui se aeliaia estabelecida a peria ou multa que 
o supplicaate suppunba não existir no caso de decima de juros, e uma 



multa que consistia nada menos do que na perda da divida, e no paga- 
mento d'outra igual quantia, pena que por ser mrirto pesada se modific&ra 
pela resolução de 12 de dezembro de 1815, sobre consulta do eutincto 
tribunal d e  conselho da Fazenda de 8 de maio do dito anno, em portaria 
de 6 de setembro de 1816, reduzindo-se a pagarem os credores a deeima 
correspondente a iodo o tempo que durasse a sua omissâo, mas que ne- 
nhuma d'estas resolu~ões dcterminára que a importaricia de taes muItas 
assim lançadas aos credores, e por elleç pdgas, se conipensasse na decima 
ordinar~a, que opportunsmente se deiesse lançar em nome dos detedores, 
nem tal determinação podia ser exequivel nos casos em que se não julgas- 
sem ou as dividas em Iitigio, ou os juros, e em que as mesmas dividas 
fossem gratuitas, vindo n'esta ultima especie os credores a pagar decimas 
que s6 competissem aos deredores.-Que por estas razões tinha a repar- 
tição entend~do que as penas ou multas, de cuja existencia se não podia 
duvidar, e que se estabelecerem sem corisideraçào 5 contingencia dos ma- 
nifestos por lembrança produzirem ou não decimas, eram inteiramente di- 
versas das mesmas decimas, e n'esta intelligencia iiieliiira na Iiquidaçso de 
que se tratara addiçôes jb lançadas aos credores, e assim fòra approvado 
pelo deqpacho de 26 de abril de ultimo, por6m que, se esta Iiquidaçào se 
devia alterar no sentido que o supplicante pretendia, convinha então esta- 
belecer a regra que devia seguir-se em casos xdenticos, que frequentemente 
appareciam, e revogar a ordem que se havia expedido para se incluirem 
em lancamento as decimas de que se traíaia. -E tendo-se dado vista 
d'este negocio ao conselheiro procurador geral da fazenda, por despacho 
de 17 de maio ultimo, respondeu o ajudante wpplementar em 28 de-junho 
seguinte, dizendo:-Que a Iiqurdação contra a qual os supplicdntes reque- 
riam, appellidando-a de injiista e illegal, estava no seu sentlr processada 
em conformidade com o espirito genuino e ierdadeira intelligencia da lei, 
e em taes termos, lhe parecia serem os de direito nao se alierar a referida 
Iiquidaçâo, e obserlar-se constante e inaltera~elmente a regra que se acha 
estabelecida, ou ordem expedida a sirnilhante respeito, por isso que nzo 
h a ~ i a  a duplicação de decima figurada pelos supplicantes. - A  primeira 
repartição, examinando novamente a predita liquidação, em \irtude do 
despacho de 13 do corrente mez, tornou a informar na mesma data, pon- 
derando que, não se ~om~rehenderido na mesma Iiqiiidação as multas lan- 
çadas aos credores por terem d~iaado de manifestar o progresso das re- 
spectivas causas, continha somente a decima de juros, e por isso entendia 
nao estar no caso de ser reformada, como os supplicantes pretendiam, ate 
mesmo porque a resoluçao de 6 de setcmbro de 1815, sobre consulta do 
extincto tribunal do conselho de fazenda de 8 de maio do mesmo anno, 
publicada em portaria de 6 de setembro do seguinte, riso mandara encon- 
trar, nos casos de manifestos por lembrança, as multas proyenientes de 
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similhantes omiss6es, nas decimas de juros, que depois se  Iiquida~am 
quando taes manifestos se convertiam ou mudavam para directos. - E 
tendo o tribunal, por despacho de 1 3  do corrente mez, mandado ouiir 
sobre o objecto em questão o conselheiro procurador gerai da fazenda. 
rèspondeu este rio dia 17, pcld maneira seguinte:-Que a portaria de 6 
d e  setembro de 1816, dctermiriava, com referencia ic resolução de 12 de 
dezembro de 1815:-«Que os credores das dnidas litigiosas que tiverem 
@omissão de náo mostrar o prvgresso das respecti~as eaecuyões em cada 
«um dos semestres, fiqucrn sómeiite obrigados a pagar a decima c o r r e  
nspondente de todo o tempo que comprehender a sua omissão.)) -Que 
em vista d'esta lei e conformando-se com a inteltigericia pratica, estabe- 
lecida no thesouro a similhante respeito, sempre tinha entendido que se 
não deviam confundir, nem compensar a decima como pena, com a decima 
propriamente dita, como iributo -Que, reconsiderando porkm as palavras 
da mesma lei, tinha por muito duridosa esta opinião; e por se tratar de 
materia de impostos e de penas, se inclina~a 5 opinião contraria, termi- 
nnntcmente adduzida no oficio do administrador do bairro do Rocio de 
2 6  de março d'este anno -Que a citada resolu~ão não mandaia que os 
credores omissos pagassem como pena, ou corno multa, uma quant~a igual 
á decima correspondente a essa omissao, mas sim que satisfizessem essa 
decima sómente, o que nào aconteceria se depois Ihes viesse a ser deduzrda 
a outra decima l a n ~ ~ d a  aos deiedores, porque não era divida d'estes, mas 
dos credores, que recebiam os seus juros com o desconto da mesma decima. 
-Que se devia entso? A que se reduz ou em que consiste a pena? Consiste 
em se pagar a decima antes do recebimento dos juros, a que respeita, 
antes do fim das execuções, qualquer que seja o exito das demandas, ou 
a fallencia dos devedores, e finalmente em se náo exigir d'estes, mas di- 
rectamente dos credores. - Que, apparecendo por tanto a pena no modo, 
na occasião e na pessoa de quem se cobrar a decima, assrm como no risco, 
que se corria de perder a importancia da mesma decima, ainda que se 
perdesse tambem capital e juros, lhe parecia que nao se devia exasperar 
o rigor da lei alem das suas pnlairas. -Que n'este sentido pois tinha por 
justo o deferimento da pretenção dos supp1icantes.-0 que tudo risto-O 
tribunal, observando que o conselheiro procurador geral da fazenda, recon- 
siderava a materia, que por frequentes vezes tem sido tratada. e seguira 
agora differente opinião d'aquella que constantemente diz haver sustentado, 
entendeu dever Ievar O negocio ao conheciments de Vossa Magestade. 
com a exposição de suas circumstaneias constantes d'este processo, e com 
a emissgo do seu parecer, para que Vossa hlagestade haja de resolver o 
que for justo e acertado. 

I3 certo que da Iitteral disposiçao e obvia intelltgencia dos diplomas a 
que se refere a repartiçáo e o conselheiro procurador geral da fazenda, 

31 
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reguladores da imposição de multas aos credores de dividas litigiosas por 
omissão das competentes declarações, parece deduzir-se com rectidão de 
principias que a imposição da multa pela omissão 6 verba inteiramente 
distincta do pagamento da decima pela respectiva quantia, quando seja le- 
galmente devida; e attesta O conselheiro procurador geral da fazenda que 
s a  ~ r a t i c a  assim tem sido coristanlemeiite observado; por6m. sendo indu- 
bitavel que em materia penal 6 vedada qualquer interpretação exteníiva, 
e que a severa observancia d'aquelle principio poderia exacerbar a pena 
kgalmente estabelecida pelas considerações offerecidas na resposta do 
cmselbeiro procurador geral da fazenda, o tribunal, concordando com a 
opinião d'este magistrado, 6 de parecer que no caso proposto não tenha 
logar o pagamento da decima por aquelle tempo em que o credor tinha 
pago igual quantia por omissão das declarações exigidas sobre as dividas 
litigiosas, meio este que iudemnisa a fazenda publica do tributo legalmente 
vencido, e que em todo o C ~ S O  deixa sobre o credor multado a pena do 
adiantado embolso, e a eventualidade de riscos sobre seus capitaes e juros. 
-Vossa Magestade porkm resolver8 o que tiver por mais acertado.- 
Tribunal do thesouro publico, 2.5 de nolembro de 1865  -Florta0 Ro- 
drzgues Pereira Ferruz- José Anionio Marta de Sousa Azecedo - Josd 
Joaquim Lobo. 

nEsoLuqI0 

Manda Sua Magestade a Rainha, pela thesouraria geral do ministerio 
da fazenda, communicar ao tribunal do thesouro publico, para sua iiitelli- 
gencia e effeitos necessarios, que houve por bem conformar-se com o pa- 
recer por elle emittido em consulta de 25 de novembro proximo passado, 
sobre requerimento de J o d  d e  Sousa Falcão, que por si, e como procu- 
rador de seus irmdos e sobrinhos, pedem se eliminem da liquidação de  
seus debitos as addiçòes de decima de juros que duplicadamente Ihes 
foram lançadas. Paço de Belem, 5 de dezembro de 1845.-Conde do Tojul. 
-Cumpra-se e regislre-se. - Tribunal do thesouro publico, em 11 de 
dezembro de 1845.-Sowu Azevedo -Flor~do Rodrigues. 

(No Dzreito, 1 o an , n o 5 ,  pag. 77 e seg ). 

Decreto de 22 de abril de 1851 

Tendo de se proceder desde o dia primeiro de julho proximo futuro em 
diante rios trabalhos preparatorios para a rectificação dos lançamentos da 
deeima e impostos anuexos, respectivos ao segundo semestre do corrente 
ãano, tanto na cidade de Lisboa, como nas demais terras do remo em que 

.se façam os lançamentos por semestre, na conformidade do disposto oo 
unicu do artigo 1." da carta de lei de 23 de julho de 1850 :  hei pw 

bem mandar observar as  instrucções que baixam com este decreto, e d'elle 
fazem parte, assignadas pelo conselheiro de estado, ministro e s ec rek r~o  
d'estado dos negocios tia fazerida, ficando de nciihum effeilu as de 4 de 
dezembro do referido auiio de 1850. 

O mesmo ministro e secretario d'estado o tenha assim entendido e faça 
executar. Paço das Necessidades, 22 de abnl de ~ ~ ~ ~ . - R A I N H L . -  
dntonao Josd d ' d d a .  

INSTRUCÇ~ES REGELUENTARES r a n A  ~x~cuç.10 DA CARTA DE LEI na 23 DE JULUO 
DE 1850 SOBRE O LANÇMENTO E ARRECADAÇ~O DA DECIHA E IUIIOSTOS AS\t.POS 

CAPITULO I 

Disposições preliminares para o lançamento 

Artigo I." Em cada concelho ou bairro installar-se-ha a junta do lan- 
çamento da decima e impostos annexos no dia 15 de dezembro do anno 
anterior Aquelle a que o mesmo lançamento pertence. 

Art. 2 Esta  unta, que ser8 composta do administrador do conceIho 
ou bairro como presidente, do delegado ou subdelegado do procurador 
r eg~o ,  e do escrivão de fazenda do concelho ou bairro que servir& de se- 
cretario, remetterá ao delegado do thesouro no respectivo districto cópia 
da acta da sua installaçfio. 

Art. 3.' A junta arinunciará logo por editaes o local em que estiver 
installada: e pelo que respeita a cada um dos bairros de Lisboa e Porto, 
que desde o dia 2 ate 17 de janeiio, desde as dez horas da maribd at6 &s 
tres da tarde, ha de  receber dos proprietarios e demais contrbuintes as 
relações e declarações necessarias para o referido lançamento; fazendo 
nos mesmos editaes expressa menção das multas em que incorrem todos 
os ditos proprietarios e contribuintes, e de que tratam os artigos i 17.' a 
119.' d'estas instrucções pela falta da apresentação das referidas relaeòes 
e declaraçôes ; bem como que, dada essa falta, se far& o lançamento B 
revelia dos interessados: e pelo que respeita a cadd um dos demais eonce- 
lhos, que no mesmo prazo serão acceitas aos proprietarios e outros con- 
tribuintes quaesquer deela~ações por escripto, que voluntariamente q u i z e  
rem apresentar Acerca do reiidimento dds suas propriedades, dos encargos 
e pensões a que estão sujeitas, das quantidades e qualidades dos generos 
que produzem, e de todas as mais circumstancias que julguem necessarias . . 
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afbem d e  seus interesses, para que no lançamento das collectas a que fo- 
rem obrigados s e  proceda com a devida exactidão e regularidade. 
$i unico. Nos mesmos editaes se  deverá lambem declarar que os estren- 

geidos, que t8m de ser collectados em decima industrial por arbitros por- 
tuguezes e estrangeiros, assim o deierão hzer constar dentro do prazo 
marcado para a entrega das mesmas declarações, na fórma do artigo 38.O, 
a 4.0 w 

-Art. 4.' O presidente da junta remetterá exemplares dos editaes de 
que trata o artigo antecedente tanto aos regedores das parocliias para 
serem afixados as portas das igrejas e das ermidas, e nos logares mais 
publicos das respectivas freguezias, como aos parocbos; so[licitando d'es~es 
que por occasiào da missa conventual aniiunciem de viva voz e em resumo 
o que se contiver nos mesmos editaes 

Art. 5.' Um edital, assignado pelo delegado do thesouro, que contenha 
as disposições dos que publicarem as juntas, com referencia ás cidades de 
Lisboa e Porto, serh iriserto no Dtarto do Goamo,  ou em outro ql~alquer 
jornal, successivamente, desde 2 0  ate 31 de dezembro do anno proximo 
anterior aquelle a que respeitar o lançamento. 

.................................................... 
Art. 20." Os exames de que depende a justa apreciação das collectas 

serão feitos pela junta com o maior escrupulo, em presença dos ultimos 
lançamentos, das declarações que forem prestadas pelos contribuintes, e 
das dos iuformadores e louvados. 

CAPITULO I1 

..................................................... 
Art. 29.' A decima será lançada sobre o reiidimento liquido, tanto dos 

predios rusticos e urbanos, em que se comprebendem os moinhos. azenhas. . - 

lagares e engenhos, como dos fóros, ce i is~s  e pensões que onerarem esses 
bens, e dos interesses e lucros pro\enientes de  quaesquer ramos de in- 
dustria, quer sejam exercidos por nacionaes quer por estrangeiros. 

................................................... 
Art. 30.' A decima ou quinto dos fóros ser& lançada ao emphyteuta 

para este a descontar quando pagar o faro. A decima ou o quinto dos 
juros ser& lançada ao devedor, que a descontará no pagamento do juro, 
ou carregara com ella, quando o emprestimo for gratuito. 

Art. 32.O São obrigados ao pagamento de 10 por cento, a titulo de 
decima industrial, pelos interesses que Ihes resciltam de suas profissbes: 

..................................................... 
1 i." Os capitalistas que negociarem seus fundos por si, ou por inter- 

postas pessoas, ou que os tiverem a ganho em casas de descontos, ou em 
outros estabelecimentos srmilhantes. 

12.O Os devedores d e  dinheiro a juro, ou de emprestimos gratuitos, 
por escriptura ou sem ella; sendo á custa dos credores no primeiro mso, 
ou á sua propria custa se o emprestimo não vencer juro. .................................................... 

Att. 47.qançar-se-ha sobre a totalidade de eada collecta, com ex- 
clusão dos 15 por cento para a feitura e conservação das estradas, de que 
trata o artigo seguinte, o imposto addicional de 6 por cento, creado pela 
carta de lei de 12 de dezembro de 1844. 

Art. C8.O Ás collectas de decima de predios, comprehendida a de fbms, 
gs de decima industrial e de juros, e as do no\o imposto de criados e ca- 
valgaduras, se addicionarão 16 por cento para a feitura e cooservaç80 das 
estradas, segundo o que se acha disposto no artigo 8 . O  da cárta de  lei d e  
22 de julho de 1850.  

$ unico. Este imposto só tem logar nas provincias do continente, com 
exclusão das collectas lancadas aos subditos estrangeiros. .................................................... 

Art. 50.O São isentos do quinto ou da decima os rendimentos dos con- 
tentos das religiosas, os das irmandades do Santissimo Sacramento, os 
das misericordias, e os dos hospitaes e asylos de beneficencia. 

..................................................... 
Art. 53 o São isentos da decima e mais tmpostos pessoaes os embaixa- 

dores e empregados do corpo diplomatico, e bem assim os consules das 
nações estrangeiras que no paiz não exerçam algum ramo de commercio 
ou industria, ou não recebam outros proventos que não sejam os de seus 
empregos. 

..................................................... 
Art. 62." Decididas que sejam pela junta do lançamento todas as  recla- 

mações na conformidade do dicposto no capitulo 3.', e feitas, de accordo 
com as respectivas decisòes, as emendas nos lançamentos, o secretario 
passará a sommar as addiqões de cada columna dos mesmos lançamentos, 
e forrnalisarh em seguida o resumo competente e seu final encerramento; 
devendo este processo estar concluido no fim do mez de junho do anno a 
que disser respeito. 

Art. 63.O Devem comprehender-se nos lançamentos a decima predial, 
indiistrlal e de fóros-o novo imposto dos 3 por cento de  predios urbanos 
nas cidades de Lisboa e Porto-os 4 por cento das rendas das casas ou 
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lojas de habitação-o quinto dos bens denominados da corôa-o maneio 
de  fabricas-o imposto de  criados e caíalgaduras - o dos 15 por cento 
para a feitura e conservação das estradas-o dos 5 por cenio addicionaes 

e -o do s&llo dos emolumcntÒs-e as multas. A junta fará classificar estes 
impostos nos processos dos referidos lançamentos pela fbrma constante do 
modelo n." I annexo a estas instrucções. 

$ unico. Em continuação da decima de predios, fáros e industria, e de  
todos os mais impostos annexos, se fara o lanramento da decima de juros 
e emprestimos gratuitos correspoudeutes aos respectiíos manifestos. Se os 
juros s e  deverem pagar a irmandades, a confrarias, ou a corporações das 
p e  se denominavam mão morta, que não tenham privilegio especial de 
isehçáo, se thes lançarão duas decrmas em logar de uma 1. 

Art. 64.' Quando, depois de encerrados os lançamentos, a respectiia 
junta conhecer qiie nos termos houve erro de calculo ou omissão de alguma 
eollecta de que resulte prejuizo á fazenda, interporá, por meio de repre- 
sentação, recurso para o ministerio da fazenda, nos termos do artigo 86 

brt. 65.' O secretario da junta 6 responsavef pelos erros de calculo, e, 
~Wniilativamente com os outros vogaes, e com os louvados e informadores, 
pelos prejuizos que causarem á fazenda, compctindo a esta o regresso contra 
w collectados w caso d'aquelles nâõ terem bens para a indemnisarem. 

Art. 66." Concliiidos e sommados os lançamentos, o secretario da junta 
passará em seguida a extrahrr, por cada uma das addiç6es dos mesmos 
hoçamentos, um conhecimento conforme o modelo n.O 2 ou 1 i . O  2 A, se- 
@ d o  os lançamentos forem feitos por semestre ou por anno. 

,$ cintco. Nos conhecimentos de decima de f6ros, de decima de juros, e 
do imposta de 4 por cento de rendas, quando este náo seja lançado oo 
senhorio do predio, não se  deverá comprehender outro algum rendimento. 

* Oficio da Dtr Oa: da8 Contr Der. de 24. de abnl de 1878 -111 mo sr -Tendo 
entrado em duvida se, em virtude do despacho de 6 de novembro de 1877, communi- 
cado a essa repartiqão por oficio circular de 8 do mesmo mez e anno os juros dos 
EapItaes mutnados pelas juntas de parochia estão saleiros a uma decrha ou a duas 
t%m a desominação de quinto, eommunieo a v. s a para seu conhecimento e mali 
eseitos, que, por despacho de 23 do corrente mez, fhi resolvido que havendo aquelle 
despacho declarado serem taes juntas corpos politicos, e não, corno'se denominavam, 
@e mão morta. e por isso os seus bens tributados em contribuiçio predial somente su- 
eitos a contribuição singeld, devem os~uros dos referidos capitaes lambem ser col- 

ierudos em uma decima por irão estarem arias corgorarhei eornprahen~idrs na parte 
final do § unieo do artigi 63 o das instfueções de 22 de abril de 1851 assim como que, 
E o ContTario se houver pratrcatlo n'esse districto, devera comepai no actual amo 
a proceder-se de conformidade com a presente resolução. 

Dens marde av. s ., direcqão geral das eontribiii-ões directas, Pb de abril de 1578 
-i11 mo sr delerado do thrsouro do distrtcto dr Avciro - O  conselheiro director geral 
C ~ t ~ d ~ ~  J O S ~  VlelP". ~. , ~. ... 

Id@nticos aos deiiiws delegados do thesouro do continente e ilhas -(Ho Dnerto, 
11.0 ano,  n e 10 pag 164). 

Art. 67." As multas, tanto nos lançamentos como nos conhecimentos, 
deverá0 ser escripturadas juntamente com o imposlo respectivo. 

Art. 68." Quando alguma das  untas não coociúa o lançamento no prazo 
estabelecido, seráo para esse fim nomeados commissarios; e por esta des- 
peza extraardinaria dever& recponder a Junta negligente. 

CAPITULO 111 

Da publicação do lançamento, e das reclamaçõas 

Art. 69." Concluido o lançamento, annunciar6 a junta por editaes, com 
antecedencia de dez dia5, ,que elle estará patente por espaço de quinze 
dias contados do 1 . O  de maio, e que durante este prazo ha de receber todas 
as reclamações que se lhe fizerem contra o mesmo langamento, as quaes 
deverão ser por escripto e assignadas pelos reclamantes. 

$ unico. N'estes editaes se far6 expressa declaração de  que as  eollectas 
que definitivamente se  lançarem, e contia as quaes não houver reclama@a 
ou recurso, hão d e  infallivelmente ser pagas, ainda nos casos a que o mi- 
nrsterio da fazenda haja de  attender por meio de  recurso extraordinaiio, 
quando este seja permittido; pois que, havendo deferimento favoravel, s6 
poderá ter  logar compensaçáo no lançamento do anuo futuro, conforme 
dispõe o $ 28 o do titulo 3." do regimento das decimas d e  9 de maio de 
165B. 

Art 70." Para que estas reclamações possam ser sem demora resolvidas, 
reunir-se-ha a junta com os louvados, informadores e regedores de parochia 
na casa das suas sessòes a fim de as examinar e decidir dentro do prazo 
de cinco dias, contados d'aquelle em que houver findado o das mesmas 
reclamações. 

...............,....................................* 
Art. 73." No deferimento das reclamaçòes por parte dos collectados 

terá a Junta em vista que deve ser attendido - 1 .O, aquelle que mostrar 
que as propriedades descripias em seu nome lhe não pertencem, nem é 
rendeiro d'ellas, nem procurador de  seu dono; S.', aquelle que mostrw 
que já fõra competentemente collectado em outra freguezia pela mesma 
propriedade ou pelo mesmo motivo; 3.", aquelle que mostrar que não tem 
a industr~a, OU náo exerce a profissão, arte ou otficio por que lhe foi ían- 
çada a decrma industrial; 4.' aquelle que mostrar que houve erro d e  cal- 
culo, ou desigualdade relntivpeiite ás collectas lançadas a outros ~ r e d i o s  
de igual valor e rendimento situados na mesma fregueeia; 5." finalmente, 
aquelle que mostrar que foi excessiva a collecta, de qualquer natureza que 
ella seja. 

Art. 76.O As reclamações apresentadas pelos recebedores seião escru- 
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pulosamente examinadas, quer versem sobre occultação de rendas ou de 
esclarecimentos para o lançamento, quer sobre diminuição d e  collectas ou 
sobre outra qualquer circumstancia. 

Art. 75.O Das decisòes da junta, nos casos a que se referem os artigos 
antecedentes, se formará uma r e l a~ão  que será logo atlixada 6 porta da 
administração do concelho ou bairro, entregando-sesos competentes des- 
pachos aos reclamantes, quando Ihes forem contrarios, pai a poderem inter- 
por recurso para o conselho de districto. Com estas relações se afixará 
tambem um edital, no qual se declarará que ficam intimadas as partes por 
a p e l l e  meio as sobreditas decisões da ]unta, e que da data do mesmo 
edgtal ate o 1.O de junho deverão apresentar as petições de recurso para 
.cr. conselho de districto. 

Art. 76." Das petições de recurso para o conselho d e  districto que, na 
conformidade do artigo antecedente, forem apresentadas A junta, passará 
r ~ ~ i b o  O respectivo secretario, no qual especificará os documentos que as 
acompanharem; e a junta, informando sobre a materia do recurso, dentro 
de  dez dias, o remetterá com o seu parecer ao governador ci\il do dis- 
tricto para ser presente em conselho e resoltido. 

$ unico. Estas petições serão datadas e assignadas, e levarão sempre 
adjunctas as reclamaçòes indeferidas, podendo os reclamantes junctar qiises- 
quer docameutos que Ihes parecerem a bem de sua justiça. 

Art. 77." A interposição do recurso de qiie trata o artigo antecedente, 
bem como as reclamações que contra a sua decisão os collectados dirigirem 
ao conselho de estado ou a qualquer outra repartição superior, não suspende 
d e  maneira alguma a ultimação do processo do lançamento nem as diiigen- 
eias da cobrança. 

Art. 78." Os recursos por parte da fazenda serào interpostos pelo re- 
cebedor do concelho ou bairro, a quem o secretaiio da junta dará os es- 
clarecimentos, copias ou certidòes que Ihes forem exigidos para instrucç3o 
dos mesmos recursos: os quaes tem logar não s6 por indeferimento ás re- 
clamações do recebedor, mas tambem por deferimento ás reclamações dos 
collectados que aquelle podera examinar. Nos casos em que o recebedor 
recorra das decisòes Favoraveis aos collectados, terão estas desde logo 
effeeito suspensivo; o que se dever8 intimar aos reclamaiites para que pos- 
sam allegar sua justiça perante o conselho de districto. 

Art. 79." De todas as decisòes do conselho de drstricto contra a fazenda 
haverá recurso para o conselho de estado, na conformidade do que a este 
respeito dispõe o regulamento de  9 de janeiro de 1850, salvo quando as 
decisóes do conseliio de  districio forem baseadas nas informações ou respostas 
das juntas, pelas quaes conFte qiie nas decisões dai meqmas juntas houve 
erro ou injustiça nidnifestd que era deter rcpdrar. 

Art- 80." As decisòes das reclamações no conselho de districto seião 

intimadas ás partes na conformidade do artigo 288.' do codigo adminis- 
trati\o. Para este fim o governador ciiil mandará remetter ao administrador 
do concelho ou bairro duas cópias authenheas do accordão para serem 
entregues: uma ao recorrente e outra ao representante da fazenda. 

Art. 81.O O delegado do thesouro representará a fazenda publica n'estas 
intimações, e ser& competente para interpor os recursos perante o conselho 
de estado 

Art 82.' O administrador do concelho ou bairro de\olveri a certidso 
d , ~  intrmaqao ao governador ciiil, que immedia:amente a remetterá com O 

processo ao delegado do thesouro. 
Art. 83.O As partes, que dds decisões do conselho de districto tiouterem 

de recorrer para o conselho de estado, apresentarão ao delegado do the- 
souro, dentro dos prasos de vinte dias quanto ao districto de Lisboa, e de  
trinta quanto aos demais districtos do reino, contados uns e outros d'aquelle 
em que o accordào do consellio de dislncto Ihes t i ler  stdo intimado, cer- 
tidão de terem entregue no conselho de estado a peticâo de iecurso. 

Art. 85." O delegado do thesouro remetterá a direcçao geral das con- 
trtbuições directas do ministerio da fazenda os processos, a respeito dos 
quaes rido tiver havido interposiçào de recurso para o conselho de  estado, 
e que tenham sido atteiididos no todo ou em parte pelo conseltio de dis- 
tricto, a fim de que a mesma direcçxo geral mande executar o accordão; 
e remetterá ao conselho de estado, para os fins courenientes, aquelles 
processos a respeito dos quaes se ti ler interposto o recurso 

Art. 85.' Fóra dos prazos estabelecidos s6 poder20 recorrer extraordi- 
nariamente para o governo pelo ministerio da fazenda: 1." a fazenda na- 
cional; 2 . 9 s  collectados sem furidamento algum para o serem, e que por 
isso nao são obrigados a examinar o laiiçamento; 3." aquelles a quem de 
direito compete o beneficio de restitui~ào. A iiinguein mais 6 permittidu 
inierp6r este recurso, ainda mesmo allegaiido ou piovaudo legitimo impe- 
dimento. 

Art. 86.' Os recursos por parte da fazeuda nacional interpor-se-hão, 
como ate agora, por meio de representação da competente repartiydo ou 
arictoridade que achar lesada a mesma fazenda; e serão decididos, depois 
de bavidas as iiecessanas informações, pelo consellio de direcçao geral das 
contribuições directas, hatendo da Tua decisâo recurso para o conselbo de 
estado. 

Art. 87.' Os collectados interporao o recurso, por meio de regiieiimerito 
dirigido pela direcção geral das contribuições directas, ou pelo administrddor 
do concelho ou bairro, que será re>olrido gela mesma f6rma prescripta no 
artigo antecedente e com igual recurso. 

Art. 88.0 (Iiiando os coiiectddos dirigirem os recursos pelo administra- 
dor do concelho ou bairro, este os remetterh & sobredita direeçio geral 
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com informação sua e do  escriváo d i  fazenda, seguindo-se na sua resolução 
os mesmos termos do artigo 86." - 

Art. 89.O Todas as reclamações e petições de recurso serào feitas em 
papel de  s8llo de 40 réis, c os documentos que contiverem serão igual- 
mente sellados, sem o que não serao attendidos; salias as  reclamações e 
os recursos interpostos por parte da bzenda. 

CAPITULO IV 

Da arrecadação 

Art. 90.O Extrahidos os conhecimentos pela fórma prescripta no artigo 
66.", o secretario da junta fará as relaqões para descarga segundo o mo- 
delo n.0 3 A, de que trata o regulamento de  28 de janeiro de 18.50, e 
entregará os mesmos conhecimentos ao respectivo recebedor, que assignará 
o recibo nas certidões do recurso, conforme o modelo junto n.O 3, as quaes 
serao feitas em duplicado. 

$ unico. Uma d'estas certidões ficari em poder do escrivão de fazenda 
para documentar a escripturação do livro-modelo n o  1 5  A-e a outra 
ser i  remettida á repartição de fazenda para os fins convenientes. 

Art. 91 ." Os documentos para a cobranca da decima e impostosannexos, 
comprehendendo os i.5 por cento para a feitura e conservarão das estradas, 
serão entregues ao recebedor ate ao dia 20 de julho do anno a que re- 
speitar o lançamento. Nas cidades de  Lisboa e Porto os cofres se abrirão, 
para a cobrança da 1." prestaçdo, no dia 1 . q e  agosto seguinle imprete- 
riuelmente. 

$ unico. É todavia permittido a qualquer contribuinte satisfazer por 
occasião do pagamento da I." prestação toda a importancia da collecta que 
lhe for lançada; salvo se o lançamento tem de ser revisto para o 2.Ose- 
mestre, conforme o estabelecido no artigo 107." d'estas instrucções. 

Art. A abertura dos cofres para a 2." prestayào nas duas referidas 
cidades deverá ter  logar no dia i.' de fevereiro do anno immediato áquelle 
a que respeitar o laiiçamento. 

Art. 93.' Nas freguezias ruraes dos concelhos de Lisboa e Porto, e nas 
demais terras do reino, será a dita cobrança rcalisada por uma so vez em 
cada anno, abrindo-se os cofres nas seguintes epochas: 

Em 2 de novembro do anno a que respeitar o lançamento -nas fre- 
guezias rnraes do concelho do Porto e nos demais concelhos d'aquelle dis- 
tricto, assim como nos districtos de Aveiro, Brsga, Bragança, Coimbra e 
Guarda ; 

Em 1 5  do mesino mez -no districto de Faro : 
Em o 1 ,O de dezembro immediato -nos districlos de Leiria e Villa Real. 

Em 2 de janeiro do anno seguinte-nas fregueziaeruraes do concelho- 
de Li5boa e nos demais concelhos d'este districto, assim como nos districtos 
de Beja, Caslello Branco, Evora, Santarem, Viaiina e Vizeu. 

E no 1.D de marco proximo seguinte-no distrieto de Portalegre. 
Art. 94.' Para a cobrança espontanea de  decima e impostos annexos, 

comprehendido o dos i &  por cento para a feitura e conservação das es- 
tradas, estarào os cofres abertos trinta dias successivos desde as nove horas 
da manhã até ás tres da tarde. Os recebedores annunciarào por editaes, 
bem como por annuncios no Diarao do Governo quanto á cidade de Lisboa, 
e em qualquer jornal do Porto quanto a essa cidade, o dia em que começa 
e aquelle em que finda a cobranca d'estas contribuições á bocca do cofre. 

Art. 98.' Nos sobreditos editaes, tdnio para Lisboa e Porto, como 
para as demais terras do reino, deterá tarnbern declarar-se que 56 se re- 
cebe por inteiro a importancia de cada um dos documentos respecti~os a 
cada collectado, não tendo logar pagamento algum por conta dos mesmos 
documentos. 

Art. 96." Nos editaes em que as juntas annunciarem o prazo para a s  
reclamagòes, será declarado rgualmente o dia marcado para a abertura 
do4 cofres. 

Art. 97.0 Os editaes de que trata o artigo 94.O serão entregues pelos 
recebedores ao escrivSo de fazenda, 'e por estes remettidos aos regedores 
para os fazerem afixar ]unto hs portas das igrejas parochiaes, e nos logares 
mais publicos das freguezias, de  cuja affixação os regedores remetteráo 
c e ~  tidões áquelle funccionario, qiie as transmittirá ao delegado do thesouro. 
Outro exemplar d'estes editaes será emlado pelo administrddor do concelho 
ou bairro aos parochos das respectivas freguezias, sollicitando-lbes a sua 
leitura na occasião da missa conventual. 

Art. 98." O recebedor, nos prazos marcados para a cobrança 8 bocca 
do cofre ou por meio de avisos, estará permanentemente no local da re- 
cebedoria durante as horas indicadas nos editaes: e no acto do pagamento 
entregará a quem o realisar os conhecimentos respecti~os, que são os uoicos 
documentos legaes que em todo o tempo podem comproFar o pagamento. 

$ 1.' No acto do pagamento o i  conlieeimentos e os competentes talaes 
serão sempre datados e assignados pelo recebedor. 

$ 2.' Se por falta *e tempo se não podér receber de alguns conlri- 
buintes no ultimo dia do praro estabelecido para o pagamento espontaneo 
as respectnas collectas, tomar-se-ha em uma relaçào os nomes dos que 
estiverem n'este caso: e em vista d'elia serdo admittidos a pagar no dia 
segiiiiite sem addisâo dos 3 por cento. 

$j 3 " É permittido 30s recebedores, logo que Ihes rejam entregues os 
conhecimentos da decima e impostos antiexos, comprehendido o cios i &  
por cenio paia a feitura e conservação das estradas, receber de qualquer 
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contribuinte que o requeira a importancia da sua collecta e entregar-lhe 
o respectivo conhecimento, ainda mesmo anies da abeitiira do cofre. 

Art. 9 9 . O  Os collectados na cidade (ir Lisboa e nas mais terras da an- 
tiga provincia da Estremadura que pretenderem pagar por eiicontro, con- 
fotme os decretos de 12 de no~embro de 1862 e 11 de setembro de 1826, 
apresentarão ao competente rec~bedor, dentro dos prazos da primeira 
abertura dos cofres, os requerimeiitos para taes encontros, competente- 
mente documentados e com direcção pelo ministerio da fazenda. 

$, 1 . O  O recebedor, tomando nota para iido relaxar os documentos da 
cobrança ciija importancia se pretender pagar por encontro, remetterá logo 
os requerimentos ao escriv2o de fazenda do bairro ou concelho acompa- 
nhados de informação em que declare a importancia da decima que se 
pretender encontrar; e o mesmo escrivão enviará sem demora os ditos 
requerimentos. competentemente informados, ao delegado do thesouro. 

$ 2." Os contribuintes delerão sollicitar do sobredito ministerio a or- 
dem de annullação da quantia que houver de ser encontrada, suspenden- 
do-sr sómente por espaco de  tres mezes a exigencia da collecta. 

Art. 100." Findo o prazo para a cobrança B bocca do cofre, começará 
a cobrança pelos ayisos do recebedor O prazo para esta cobrança 6 de 
mez e meio, sendo os contribuintes obrigados a satisfazer, alem da impor- 

p tancia das respecti\as collectas, mais 3 por cento a favor do recebedor. 
Exceptuam-se, porém, d'estes onus os contribuintes que tiverem requerido 
sattsfazel-as por encontro, nos termos do artigo 99 ", e os que nos tribunaes 
superiores ohtiferem provimento nos recursos que houverem interposto. 

$ unico. Quando a importancia de  cada um dos conhecimentos que o 
contribuinte tiver de  satisfazer for menor de 18400 rbis, pagará em logar 
de 3 por cento a qiiota fixa de 40 réis; devendo considerar-se como de 
um s6 conhecimento a importancia de todos os da mesma recebedoria, 
anno e prestação que lhe pertencerem, e que reunidos não chegarem B 
referida quantia de 1$400 réis. 

Art. 101." Pala a cobrança se  realisar por meio de  avisos passar8 o 
recebedor a numerar e relacionar alphabeticamente todos os conhecimentos 
qiie deixart-m de ser pagos á bocca do cof~e, com declaração dos nomes 
dos collectados, e designacão dos nomes e qiiantias dos referidos conbeci- 
mentos. e por todos os qiie pertencerem a cada um dos ~ollectados extraliirá 
um s6 bilhete de aviso com todas as indicações necessarias, que entregará 
dentro de dez dias contados desde aquelle èm que expirar o prazo para 
a cobrança á bocca do cofre, ao administrador do concelho ou bairro, para 
que este, por intervenção dos regedores de parochia, os faça entregar nos 
proprios domicilios dos contribuintes pelos cabos de segurança. 

$ umco. Os cabos de segurança effectuaiao esta entrcga dentro de 
cinco dias successivos squclie em que os re-pc~ciiios bilhetcs Ilies tilerem 

sido enviados pelo r'egedor da parochia, certificando-o assim em uma re- 
lação que este Ihes deverá eíitregar a respeito dos contribuintes a quem 
os tiverem deixado. 

Art. 102." Os bilhetes devem conter a declaração de que por elles 
ficam intrmados os contribuintes para no prazo de dez dias contados da 
data da respectiia entrega pagarem na recebedoria competeute a iinpor- 
tancia das collectas que deverem; com a comminação de que. não o effe- 
ctuando, se procederá ao relaxe para execução administrativa, na confor- 
midade do disposto no decreto de 13 de agosto de  1844, e nas instrucções 
d e  30 de dezembro de  1845. 

. . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Art. 104.0 As disposições dos ai tigos 101.' e 102." não vigorarn para 
as freguezias urbanas da  cidade de Lisboa. Os recebedores d'estas, findo 
o prazo da cobranya a bocca do cofre, farão procurar com os couhecimen- 
tos os collectados nas casas de sua residencia para pagarem as quantias 
que deverem. Se  estes as pagarem no prazo estabelecido no artigo 100." 
e junctamenle os 3 por cento ou a qiiota fixa a que se refere o mesmo 
artigo, se notará esta circumstancid no verso dos talões dos respectitos 
conhecimentos. s 1.' Se o contribuinte não satisfizer a importancia do conhecimenlo 
que se lhe apresentar, ser$ convidado a assignar no verso d'este, pala 
certeza de que foi procurado para pagar, antes de se  relaxar o conbeci- 
mento para execução. 

$, 2 . O  Se o contfibuinte se  recusar a assignar ou o não souber fazer, 
assignarão como testemunhas dois cabos de segurança, que o competenie 
regedor dever6 por á disposição do recebedor ou do seu proposto, para o 
coadjuvarem em taes avisos. 

$j 3.' Quando o collectado ~ ã o  for encontrado, lhe deixará o recebedor 
ou o seu proposto um aviso feito nos termos dos de que tratam os artigos 
101.' e 102 O, lançando-se no verso do conhecimento a nota de assim se 
haver praticado, sendo assignado pelo recebedor ou seu proposto e pelas 
testimunhas. s 4.Wuando parem se ignorar a residencia de um ou mais collectados 
e nio possa por ISSO ter  logar o que acima fica determinado, se affixará 
junto bs portas da recebedoria, da casa da adminisiração e da egreja pa- 
rocliial uma relaçâo que conterilia os nomes de todos os collectados que 
se rijo encontraram e as quantias por que sdo responsaveis: declarando-se 
que os respectivos conbecimentos que nao forem pagos dentro de quinze 
dias na competente recebedoria serão relaxados. 

Art. 101;.O Firidn o prazo estabelecido para a cobrança pelos aiisos do 
recebedor, o escriião de  fazenda rormará em duplicado, em presença dos 
conhecimentos que ficaram por cobrar, uma relaçao que comprehenda os 
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nomes dos contribuintes que deixaram de pagar, assim como os numeros 
e importancias dos respectivos conhecimentos que t&m de ser relaxados. 
Simultaneamente o recebedor extrahirá d'estes as competentes certidões, 
que assignarh e entregará ao escrivão de fazenda; o qual, conferindo-as 
com a s  relaqõeç, passar& em um dos di~yl ir~~doç o iceibo da entrega, cer- 
tificando que todas as certidões dos co~iliecinieiitus ielativos ao mesmo 
periodo e á mesma freguezia que ficaram por cobrar findo o prazo mar-' 
eado para a cobrança pelos avisos do recebedor se acham incluidos na 
competente relaçào, salvo as que disserem respeito a collectas em cuja 
cobrança se tenha mandado sobreestar, ou a respeito das quaes haja recla- 
maçso no ministerio da fazenda para se pagarem por encontro na coufor- 
midade do disposlo no artigo 99." d'estas instrucções. 

$ 1 .O  Estas relacões serão immediatamente remettidas ao delegado do 
tbesonro, que hcara com aquella em que se achar o recibo e a certidjo 
do escrivão d e  fazenda, en~iaudo a outra ao adn~inistrador do coucelho ou 
bairro com officio em que auctorise a mandar proceder contra os contri- 
buintes omissos, na conformidade do decreto de 13 de agosto de 1848 e 
instrucções de 30 de dezembro de 1846. 

$ 2 o A extracçâo das relações e certidões de que truta este ariigo, 
assim como a entrega d'estas ao escriráo de fazenda, dete  achar-se con- 
cluida dentro de sessenta dias improroga\eis, contados d'aquelle em que 
expirou o prazo para a cobrança pelos avisos do recebedor. 

Art. 106." As execuções administrativas por disidas de decima e im- 
postos annexos (comprehendido o dos 15 por cento para a feitura e con- 
servação das estradas), deíeião ficar concluidas dentro do prazo de sessenta 
dias ~mmediatos A data da auctor~saçáo concedida, nos termos do decreto 
de 13 de agosto de 1844 

$ unico. O tempo da suspensdo legal de taes execucões não se com- 
prehende nos sessenta dias marcados p r a  a sua ultimapão. 

CAPITULO V 

Da rectificaçtío dos lançamentos 

Art. 107." Nas cidades de Lisboa e Porto serb o lançamento da decima 
e impostos annexos revisto e redificado para o segundo semestre na cori- 
formidade do disposto no $, unico do artigo 1.' da carta de lei de 23 de 
julho de 18.50. 

$ unico. A disposiç;~ d'este artigo não cornpreheode as freguezias ru- 
raes dos concellios de Lisboa e Porto, a respeito das qiiaes fica ein vigor 
a regra geral, fazendo-se os lançamentos annualmente. 

..................................................... 

Ait. 113." Na revisão e rectificação dos lanpamentos a respeito do 2 . O  
semestre ohervar-se-h80 todos os tramites e regras estabelecidas para o 
processo dos mesmos lançamentos, e que n'este capitulo náo ficam a í t e  
radas ou modificadas, bem como os prazos. Assim, as reclamações que 
houver sobre as novas collectas lançadas pela junta serão por estas rece- 
bidas desde o dia 2 ate 17 de no\emhro e decididas ate 22 d'esse mez, 
em que se deve publicar o ediial de que trata o artigo 76.'; e os recursos 
serao interpostos para o conselho de districto desde aquelle mesmo dia at8 
o I." de dezembro seguinte; proseguindo o processo da revisào do lança- 
meato que no fim do meimo mez deve ficar concluido pela junta. 

Art. 1 1 4 . O  Os lançamentos que tilerem de ser re~istos serão feitos 
conforme o modelo n." 4, descrevendo-se n'elles cada uma das addições 
com o intervallo necessario para se lancarem as collectas do 2 semestre 
por baixo das do I." D'estes lançamentos exirahir-se-hão primeiramente 
os conhecimentos relatiios ás collrctas do 1.' semestre, e só depois de 
concluidos os trabalhos da reiisâo é que se extrahirâo os conhecimentos 
pelas collectas do 2." semestre. 

$ unico. Nas cidades de Lisboa e Porto considerar-se-ba como i ." pres- 
t a @ ~  a importancia das coHectas do 1." semestie, e como 2." prestação a 
iinportancia das collectas do 2." semestre. 

CAPITULO VI 

Das multas 

Art i15 O Os,vogaes da junta que nâo tirer eoncluido os respectivos 
trabalhos do lançainento nos prazos que Ilie sao designados, incorrerio 
solidanamente no pagamento de uma muita, que será de 96600 reis nas 
cidades de Lisboa e Porto, de 4J000 reis nos concelhos que tiverem mais 
de tres mil fogos, e de 2$400 reis nos de menor população. 

Art. 116." Se em resultado do deferimento das reclamações perante a 
junta do hnçarIIent0 alguma coiiecta derer ser annullada em todo ou em 
parte, e tal annullação se deixar de fazer extrahindo-se conhecimento de 
que se forme debito ao recebedor; o reipectivo secretdrio será obrigado 
a pagar a importancia que deixou de annnilar, tendo comtudo direito a 
haver do estado essa quantia mediante ordem que  solicitar^ á sua custa 
do minlsterio da fazenda. 

..................................................... 
Art. 120." Pela falta da publicaçào dos editaes e dos annuncios para a 

abertura dos cofres nos prazos estabelecidos no artigo 94.', incorrerá o 
recebedor do concelho ou bairro na pena de uma multa igual $ metade 
das quantias de que faz men@o O artigo 115.' 
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Art. i'2t." As multas deverão ser lançadas hquelles que n'ellas t i í e -  
rem incorrido, cobrando-se juntamente com as collectas a que disserem 
respeito. 

Art. i22.0 o recebedor e o escrivão de fazenda do concelho ou bairro 
que no prazo designado no 5 2.' do artigo 105.' deixaiem de relaxar as 
eollectas em divida, e bem assim o administrador do concelho ou bairro, 
e o respectivo escrivão de fazenda que dentro do prazo marcado no artigo 
106.O deixarem de concluir as execuções administrativas, incorrerão no 
pagamento de uma multa igual 6 vigesima parte ou a 5 por cento das 
respectivas collectas. 

CAPITULO V11 

D~spos.çóes geraes 

Art 123.' Contiritiar-se-h20 a observar com dpplicayBo no Innçameiitn 
da dccima industrial ou de mnneio, que deiam p,lgiir os s2ihdiios estran- 
geiros, as instriicções regiilameritares de 26 de junho de 1846. 

Art. 124.' Nas ilhas dos Açores regular-se-h20 os lançamentos da de- 
cima urbana e do quinto dos bens denominados da cor6a pelo mesmo me- 
thodo seguido a respeito dos annos anteriores; deíeiido, porém, os referidos 
impostos achar-se iufalli+elmente em cobrança o mais tardar no mez de 
janeiro do anno immediato seguinte. 

$ unico. O mesmo se observa18 na ilha da Madeira ácerca do lania- 
mento e da cobrança do quinto dos bens denominados da corda e do im- 
posto do finto. 

Art. 125." Sào applicaseis &s drtas ilhas dos Acores e da Madeira as 
disposições penaes que contbm o capitulo 6." d'estas instrucções, na parte 
em que se refere 6s omissões dos Iogaes das juntas, dos administradores 
de concelho, dos escrivães de fazenda, e dos recebedores 1. 

Art. 126.' O deferimento faiora~el  das reclamações dos collectados não 
estabelece regra de isenyão para os lançamentos dos annos seguintes, de- 
vendo os mesmos collectados examinar opportunamente os respectivos 
lançamentos para reclamarem o que Ihes coniier. 

Art. 127." Os subdelegados que servirem de togaes das juntas dos lari- 
çamentos nos concelhos onde hou\er juiz ordiriario perceberão a gratifira- 
çào de meio por cento da totalidade do lançalnento, na conformidade do 
artigo 3." da carta de lei de 17 de outubro de 1840 e de outras dispo- 

Não e applicavel as ilhas dos  Açores e Madeira a legsia@o que n o  continente do 
reino obnga a pagar deeirua de  Juros e a manifestdr os dinheiros mutUados.-Parprer 
do ajudante ilo procurador g e r ~ t  da fdzinùa, o ar Lurz Antonto Hoçu~irs, de 8 de 
J W ~ O  de 4869, transcriyto no Dzrerto, i o anno n o 'i5, pag li& e nbg ). 

siçòes; abatida a importancia da decima de juros, dos cinco por cento ad- 
dicionaes, dos quinze por cento para a feitura e conservarao das estradas, 
e do sbllo dos conhecimentos. 

Art. I 2 8  " Os secretarios das juntas dos lanyamentos perceberão pelo 
seu trabalho uma quota da irnportancia total do lançamento do concelho 
ou bairro, com exclusùo da importancia da decima de juros, dos cinco por 
cento addicionaes, dos quinze por cento para a feitura e conservação das 
estradas, e s&llo dos conbecirnentos. 

$, unico. Em Lisboa ser6 esta quota- de meio por cento quanto aos 
lanyamentos dos bairros de Alfama e Belem-de tres oitavos por cento 
relativamente aos bairros da hlouraria, Santa Catbarina e Bairro Alto- 
e de um quarto por cento a respeito do bairro do Rocio. Na cidade do 
Porto será a quota de meio por cento; e nas demais terras do reino de um 
por cento 

Art. 129." Além da quota, de que trata o artigo antecedente, receberão 
tambem os mesmos $ecreiarios, antes de começarem os trabalhos dos lan- 
çamentos e para as despezas d'estes, uma quantia fixa, que será, nas ci- 
dades de Lisboa e Porto, de 23&000 r&, e nas outras terras do reino a 
arbitrio do ministerio da fazenda e sobre proposta dos delegados do the- 
souro, não podendo exceder a 15d000 réis 

Art. 130.O Os delegados do thesouro, quando jiilguem que os secreta- 
rios dos juntas dos lançameritos satisfizeram cabalmente aos seus deveres, 
e se houierom n'estes trabalhos com zelo e intelligencia, poderão propor, 
em vista dos resultados dos respectivos lançamentos d'esse anno e dos 
anteriores, a favor dos mesmos secretarios, uma gratificatão extraordinaria 
que, ~un td  que estabelece o artigo antecedente, não deiera exceder á 
que Ihes foi designada por decreto de 16 de maio de 1838. 

Art. 131.' Os secretarios das juntas não poderào exigir emolumentos 
alguns pelo processo das reclamações, nem pelas diligencia~ que forem 
ordenadas pelos tribnnaes superiores para pre%tarem informações sobre as 
mesmas reclamações ou i ecursos 

Art. 132." Os lou~ados e inforrnadores renarã0 os salarios que as juntas 
Ihes arbilrarem nos dias em que servirem, e serão pagos por meio de 
folhas que as mesmas juntas remetterão aos respectivos recebedores, 0s 
quaes as pagarão segundo as ordens que para esse fim Ihes forem trans- 
rnittidas. 

Art. 133.O Quanto 8 arrecadaçáo e escripturação do imposto addicional 
de 10, 6 e 5 por cento para amortisação das notas do banco de Lisboa 
que os collectados forem obrigados a pagar, na conformidade das leis de 
13 de julho de 1848 e de 20 de abiil de 1850, observar-se-ha o que a 
este resaeito dispõem as instrucções de 15 de setembro d'aquelle anrio e 
de 25 do referido mez de abril. 

32 
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g unico. No verso dos conhecimentos e dos talòes respectivos averbaráo 
os recebedores o pagamento do dito imposto, assignando a mesma verba. 

Art. 134." Os delegados do thesouro ditráo conta pelo ministerio da 
f,~zenda de qiinesquer empregados que sc moqtrem omissos no desempenho 
dos deteres que Ihes maicam as presentes instmcções. 

Llinisterio da fazenda, 22 de  abril de 1S51. -Antonio José d'Avila. 
(Oinittimos os modelos junlos a estas Instrucções). 

(No Dtarto do Co~'emao de 12 de janeiro de 1882, u." 10). 

Decreto de 29 de dezembro de 1852 

Tomando em considerarão o relatorio dos ministros e secretarias de 
estado das d i~ersas  repartições: Hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo I Sno obrigados nas cidades de Loauda e de Benguella ao 
pagamento de t O  por cento, a titulo de decima industrial, pelos interesses 
que Ihes resultam de suas profissões, industrias, trato ou agencia, quer 
sejam nacionaes quer estrangeiros: 

..................................................... 
f, 6.0 Os capitalistas que negociarem seus hndos, por si ou por inter- 

postas pessoas, ou os que o i  titerem a ganho em casas de desconto, ou 
outros estabelecimentos similhanies. 

$ 7 Os devedores de dinheiro a juro, ou de emprestimos gratuitos, 
por escriptura ou sem ella; sendo á custa dos respectivos credores no 
primeiro caso, ou á sua propria cdsta se o emprestimo não vencer juros. 

..................................................... 
Art. 3." Não são collecldveis os lucros dos capitaes em g y o  fora da 

proviricia. 
Art. 4.' A decima industrial nunca será arbitrada em menos'de dez 

por cento da renda da casa que habilitar o collectado.. .. 
.................................................... 
Art. 11.0 Nas camaras municipaes de Loanda e Benguella haverá um 

fivro de manifesto de dinheiro dado a juro, ou por emprestimo gratuito, 
no qual se declare o nome do devedor, a sua morada, a data da escriptura 
ou titulo, e a htpotheca, havendo-a, convenientemente descripta, bem 
como o nome do tabellido que tiler feito a dita escriptura ou titulo. 

Art. 12." As pessoas que empiestarem dinheiro, ou seja por escnptnra 
publica, ou por escripto particiilar, n2o pcderão, se o não manifestarern 
perante a respectiva camara miinicipal, pedir em juizo, ou f6ra d'elle, tal 
dinheiro, e perderão mais igual quantia ti que houverem dado, metade 

para quem o declarar, e outra metade para os cofres da fazenda (Alvárk 
de  26 de setembro de 1762). 

Art. 1 3 . O  ToQs os manifestos de dinheiro dado a juro, ou por em- 
preetimo gratiiito, ,interiormente á piihlicação d'este decreto ser80 feitcis 
no prazo de trinta dias, ficarido do contrario sigeitos ás penas do artigo 

Art. 14." O lançamento da decima dos juros ser& feito em separado, e 
as juntas se regulardo pelas reiaçòes dos manifestos que as Camaras mu- 
nicioaes Ihes devefio remetter annualmente, dentro do prazo de quinze 
dias' depois de installadas as mesmas juntas. 

Art. 15.O No lançamento serão especificadas as quantias das dividas, OS 

nomes dos credores e devedoies, e as moradas d'estes. 
Art. 16." A decima dos juros, em quanto as dividas manifestadas não 

forem distractadas, cuja dilipencia pertence aos devedores quando o eni- 
prestimo for gratuito, e aos credores quando vencer juro, será lançada em 
nome dos devedores, quer a diiida maniiestada vença juros, quer seja 
gratuita. 

Art. 1 7 . O  O lançamento do imposto determinado ser6 encarregado ás 
mesmas juntas, qiie em Loanda e Benguella procedem ao lançamento da 
decima de predios e impostos annexos. as qudcs se regular80 pelas mesmas 
regras que hoje se acham em pratica, competindo a cobrança do dito im- 
posto em Loanda 6 junta da fazenda, e em Benguella á delegação da 
mesma junta n'esta cidade. 

Art. 1 S." Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Art. 19.O O governo dará coota 6s cortes das disposições contidas no 

presente decreto. 
Os ministros e secretarios de estado de todas as repartições asssim o 

tenham entendido e façnni executar. P a ~ o ,  em 29 de dezembro de 1852. 
Kaisnr.-Duque de Saldaizha-flod~ ryo da Fonseca Maynllbães - Antonio 
Maria de Fontes Perara de Mello -Antonio Aluiz~o Jrn'ls de Athughia. 

(No Deario do G o t m o  de 4 de janeiro de 1833, n 3) 

Portaria de 2 de outubro de 1884 

Foi presente a siia magestade el-rei, regente, o requerimeiilo em que 
Miiiiuel JosB Machado, e Jacintlro Jos8 Guerreiro, por si e como repre- 
sentantes de outros cessionarios de João Carlos Rolin, pediam que a exe- 
ciirão promovida sobre os rendimentos de varios predios, sitos no concelho 
de Bensvente, e pertencerites ao marquez de Niza, por decima de juros 
de capitaes que lhe foram emprestados pelo dito Rolin, fosse mandada re- . . 
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mover para outros quaesquer bens do executado, visto haverem os sup- 
 lic cantes tomado posse d'aquelles como credores adjudicatarios por con- 
vença~ amigavel que fizeram com o devedor, e nso terem ainda em conse- 
quencra das despezas extraorhnanas que hão feito para melhorar e des- 
embaracar 0s referidos predios de outros encargos recebido cousa alguma 
por conta do capital e juros, parecendo-lhes que Ihes deve ser applicado 
o disposto na portaria do thesouro publico de 16 de fevereiro de 1841. 
. E O mesmo augusto senhor, 

Considerando que, segundo O disposto no $ 13.' do artigo 9.' da lei 
de 7 de abril de 1838, o verdadeiro devedor fiscal pela decima de juros 
de capitaes mutuados que os vençam 6 sempre o credor, e que, se o im- 
posto se lança ao devedor e d'elle se exige 6 para facilitar a sua cobrança, 
pela faculdade que a mesma lei e a legislação anterior concedem ao de- 
vedor, de descontar no pagamento dos juros a importancia da decima que 
houver pago por conta do credor; 

Considerando que, quando se mostre que os devedores de capitaes 
mutuados tiveram de consignar aos credores certos e determinados rendi- 
mentos para pagamento dos capitaes e Juros, quer por convenções particu- 
lares, quer por sentenças judiciaes, e que os credores adjudicatarios en- 
traram na posse dos bens para os gerir por conta dos devedores ate com- 
pleto pagamento dos capitaes em drrida e juros vencidos, se não p6de 
exigir dos devedores a decima de similhantes juros sem manifesta injustiça, 
visto não a poderem J A  levar em conta aos seus credores por não terem 
de Ihes pagar os juros senão pelos rendimentos adjudicados de que na0 
podem dispor ; 

Considerando que, segundo a lei e prática constante, nas adjudicaçòes 
assim feitas os juros se pagam primeiro, e que s6 se abate no capital o 
Iiqurdo do rendimento adjudicado que excede a importancia annual dos 
juros ; 

Considerando que as despezas extraordinarias, que os credores adjudi- 
catarios 6zerem com os predios em proveito seu com o fim de augmentar 
o redito futuro d'elles, não podem de modo algum pre~udicar os direitos 
da fazenda, que nada tem com as especulações nem com os caprichos dos 
devedores 6scaes; 

E attendendo, finalmente. a que as disposiçòes da portaria do thesouro 
publico de 16 de fevereiro de 1841, declarando o preceito da lei para a 
hypothese que constitue a regra, não póde ser applicada a outia diversa 
hypothese que fórma uma excepção pelas circumstancias de que 6 re- 
vestida; 

as decimas de juros de capitaes mutuados que os vencerem se exijam dos 
credores quando se mostre que estes são adjudicatarios de rendimentos 
para o embolso dos Juros e dos respectiuos capitaes, auerbando-se conve- 
nienleniente os colihecimentos exlralitdos, e pa~saudo-~e em nome de taes 
credores os que de futuro se houreiem de extrahir. 

O que se communica ao delegado do thesouro do districto de Santarem 
para sua intelligencia e effeitos necessarios Paço, em 2 de outubro de 
1884. - Antonzo Maria de Fontes Pereif a de Mello. 

(No Diarzo do Gocerno de i7 de outubro, n 941.) 

Portaria de 17 de fevereiro de 1868 

Manda sua magestade el-rei, pela secretaria d'estado dos negocios 
ecclesiasticos e de justiça, que o conselheiro presidente da relaçâo de Lis- 
boa, injeirado de que ns escnpturas de emprestimos de capitaes pertencentes 
a individuos que residem nos concelhos de Belem e dos Olirlaes se lauram 
nos escriptorios de tabelliães da capital, os quaes, segundo consta, não 
tkem dado conhecimento d'ellas aos respectivos administradores como o 
exige o interesse da fazenda, para assim se executar a portaria do tribunal 
do thesouro de 18 de outubro de 1843 sobre o lançamento da decima de 
juros, ordene sem demora que os ditos tabelliaes da capital participem 
aos administradores d'aquelles concelhos as escripturas de mutuo de capi- 
taes que tenham lavrado depois da creação dos mesmos concelhos, e hajam 
ainda de Iairar, relati~as a indiuiduos ali residentes; a fim de que nas 
mencionadas administrações se promoua, nos termos da legislação adequa- 
da, o lançamento e a cobrança da respetiva decima de juros. Do resultado 
se dar6 conta. 

Paço, em 17 de fevereiro de 1858.-Josd Silveslre Rabeiro. 
(No Dzano do Governo de 19 de fevereiro, n 42). 

Vistas as informaçòes e resposta fiscal obtidas: hoiive por bem, em 
nome do rei, conformando-se com o parecer do director geral das contri- 
buições directas, indeferir a pretençâo dos supplicantes, e determinar que 
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instrucções de 10 de agosto de 1880 

PARA O IdHçAIII:VTO E d R I i E C d ~ l ç i 0  DA DBCIMd PIIEDIAL, 16DUSTPiIAL 
E DE FÓROSM P110\ IGIA DE POÇ1HBIQLE APPIiOVADIS P O R  DECRETO D'ESTB DATA 

CAPITULO I 

DisponiçGes preliminares.paaa o .lançamento da declma 

..................................................... 
Art. 3.O Juntamente com os editaes manuscriplos de  que trata o artigo 

antecedente se affixarão os editaes impressos, que para este fim se enviarao 
da junta de fazenda, nos quaes se declare para conhecimento dos inte- 
ressados: 

..................................................... 
4." Que são obrigados ao pagamento de 10 por cento a titulo de  decirna 

industrial pelos interesses que Ibes resultarem de suas profissõcs. officios, 
industria, trato ou agencia, quer sgam nacionaes, quer esirangeiros.. ... 
'i.'', os capitalistas que negociarem seus Fundos, por si, ou por interpostds 
pessoas, ou que os tiverem a ganho em Casas dc descontos, ou outros lu- 
gares ou estabelecimentos sirnilhan(es; 8.4 os devedores de dinheiro a 
juro ou emprestimo, poi esciiptura ou sem ella, a custa dos credores no 
primeiro caso, ou B sua propria custa se o einpreslimo não veiiçer juro. 

................................................... 
Art. 5.' Sao isentos de decima: 1.' os rendimentos das irmandades do 

Santissimo Sacramento, os das misericordias, os dos hospitnes e asylos de 
beneficencia; . . . . . . . . . . . . .  

Secretaria d'estado dos negocias da marinha e ultramar, aos 1 0  de 
agosto de  1860. - Carlos Bento da  Sdlva 

(No D ~ a n o  de Lzsboa de 26 de agosto, n o  192) 

Portaria de 11 de março de 1869 

Tendo requerido o presidente da direcção do Lianco de Portiigal, com 
fundamento na carta organièa do mesmo banco, de 6 de maio de  1857, 
que se  mandem annullar as collectas de  decrrna de juros que se têm lau- 
çado pelos seus emprestimos e mais traiisaeçaes; e sendo expresso no ar- 

tigo 17.O da indicada carta organica que o banco de Portugal nào pagará 
tributo, imposto ou contribui@o alguma  elas negociaqões, emprestimos 
ou transacçaes que fizer, tanto em resultado d'estas operaçdes, como em 
relação aos titulas ou papeis de que usar: manda Sua Magestade El-Rei 
declarar, pela direc@o geral das contribuições directas, que achando-se 
pelo artigo 201.' da lei h!potheearia de 1 de julho de 1863 garantidos 
os pririlegios do referido banco, está elle isento do pagmento da decima 
de juros pelos manifestos a que 6 obr igad~  em virtude do artigo 65.' da 
sobredita lei hypothecaria; devendo por isso proceder-se á annullação das 
collectas de decima de juros que se tenham lançado com esta ~roveniencia. 

Paco, em 1 l de março de 1869. - Conde de Samodães. 
(No Dzano do Governo de 16 de março, n.O 59). 

Portaria de 30 de julho de 1871 

Tendo-se ~~sc i t l i do  duvidas sobre se as letras com que, na conformidade 
das instruceões de 2 5  de novembro de 1869, 6 permittido satisfdzer o 
preço dos bens desamottisados por virtude d ~ s  leis de 4 de abril de  186f, 
98 de ]unho de 1866 e 28 de agosto de 1869, são ou uáo su~eitas a ina- 
nifesto, harendo alguns conseriadores privativos do regi8tro predial che- 
gado a exlgir, na occasrão de fazerem o registro da hgpotlieca de taes bens 
ao pagamento das mesmas letras, Ihes seja para esse fim apresentado, com 
o competente titulo, documento que prove ter-se effectuado o respectivo 
mdnifesto, fundando-se, para assim procederem, nas disposiç6es do ar- 
tigo 980.O do Codigo civil ; e 

Considerando que as dividas representadas nas ditas letras nào estão 
comprehendidas em alguma das hypotheses de que trata a legislasão que 
rege o lanr.amento da decima de juros; 

Consrderando que, posto nas referidas letras se achem, segundo O esta- 
tiiido nas citadas instruc~òes, designadas as importancias dos J U ~ O S  estipu- 
lados, esses juros não sâo mais do que a somma que as corporações, a que 
os indicados bens pertenciam, aufeririam se o correspondente preço tivesse 
sido desde logo convertido em titulos de dnida ~ub l i ca  fondada; 

Considerando que, não sendo taes letras sujeitas a decima de juros, deve 
julgar-se iaiutil o seu manifesto, pois que este B a base legal do lança- 
mento da mesma decima, e 1180 póde ser exigido quando esta náo B de- 
tida; 

Considrrando qiie a doutrina do menczonado artigo 980.' do Codigo civil 
ndo póde ser applieavel as ditas letras, pois sómente se refere a d i~idas  

nar-se decirna ; conlraliidas com estipula~ão de joros de que haja de pao 
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Considerando que a obrigaçao de manifestar as supraditas letras im- 
portaria augmento de despeza do processo da desarnorti~a~ao e o tornaria 
mais moroso, com prejuizo dos interessados, e sem iantagem da fazenda 
publica ; e 

Attendendo, finalmente, á coiivciiiençia de providenciar a similbsn!e 
respeito, no intuito de  facilit,ir o mcsmo proLesso: 

Sua magestade el-rei, conformando-se com o parecer do conselheiro 
director geral das contribui~ões directas, ha por bem determinar que as 
letras, acceitas para pagamento dos bens desarnortisados pelas citadas leis, 
nâo sejam siijeitas a manifesto por não ser devida decima dos juros esti- 
pulados nas ditas letras. 

O que. pela diiecção geral das contnbuições directas, se comrnunrca aos 
delegados do thesouro nos districtos administrativos do continente do reino 
e ilhas adjacentei, 

Paço, em 30 de julho de 1877. - Carlos Rento da Szlua. 
(Eo Dzarzo do Governo de 31 de julho, n o  470) 

Lei de 31 de março de 1880 

(Acl~a-se transenpta n'esta Coflecçáo, pag. 3k8). 

( N o  Dzarao do Governo de 5 de abril, n a  75). 

Officio de 10 de mais de 1880 

Tendo-se siiscitado duvidas sobre a erecupzo da carta de lei de 31 de 
março proximo findo, j8 em saber se essa execução estaia dependente da 
publicação das tabelias a que se refere o $ unico do artigo 1." da citada 
carta de lei, e, easo o estilesse, se assim se devia entender para todas as 
contribui~òes mencionud~s no artigo oti t io  sómeote para as referidas no 
paragrapbo, jh em saber como desera ter logar a liquidação dos 8 por 
cento addicionaes creados pela carta de lei de 12 de dezembro de 1818, 
quanto 8quelles impostos sobre que ainda recáe o dito addicional, e depois 
de s e  levar a effeito a encorporaçao em verba principal do imposto ad- 
diciooal para viação, conforme prescreveu a citada iei no\rssima; 

Considerando qiie no uniro do citado artigo 1.' se dis5e cxpressl- 
mente que o governo havia de publicar as novas tabellas das corilritiiiiçõcs 
sumptuaria, industrial, de direitos de merc8 e de matricutas e cartas, sem 

OFFICIO DE 10 DE NA10 DE 1880 tali 

se fallar em publicação de tabellas quanto 5s outras contribuiçaes mencio- 
nadas no artigo; 

Coiisiderando que a razao da lei nzo podia ser outra senào o facto de 
que aqiiellas referidas contribuições são effectitanieute as unicas que 1Bm 
tabellds, porqce nas outras ha apenas pcrcentapens que facilmente poderão 
ser elevadds na proporção do addlcional extincto; por quanto: 

Sendo de 6 por cento a percentagem da contribuição de renda de casas 
e de 40 por cento o addicional a auçurporar, a percentagem legal ficou 
eleuada a 8,á por cento, 

Sendo de 10 por cento e percentagem da decirna de juros e de 30 por 
cento o addicional a encorporar, a percentagem legal ficou elevada a 13 
por cento; 

Sendo de  2, 3, 6 e 10 por .cento as percentagens da  contribuição d e  
registo, e de 40 por cento o addicional a encorporar, as percentagens 
legaes ficaram, respectivamente, elevadas a 2,8 a 4,2 a 8,4 e a 14 por 
cento; 

Sendo de 6 por cento a percentagem do imposlo do pescado e de 5 por 
cento o addicional de \iaçào a encorporar, a percentagem legal ficou elevada 
a 6,3 por cento; 

Considerando que de todos estea impostos e contribuições os unicos 
que ainda se acham sujeitos ao addicional creado pela carta de lei de 1% 
de  dezembro de islrk, são a decima de juros e o imposto do pescado; 

Considerando que em consequencia das disposiçcies da noua lei ficam 
essencialmente alteradas as rondi~6es de incidencia do referido addicional, 
pois que deixa de  existir a verba principal sobre que era computado, e 
n'estas circumstancias ou se havia de continuar com o processo complicado 

'do anterior lançamento, contrahindo-se o fim de  simplificaçdo de serviços 
que a nova lei tem em vista, ou se havia de estabelecer uma nova base 
para a incidencia do referido addicional, mandando calcnlal-o não já sobre 
a antiga verba principal, qne tinba desappaiecido, mas sim sobre as pro- 
prias quantias sujeitas ás duas referidas contribui~òes, de maneira que, 
quanto á decima de juros, o addicional ficaria em '/o por cento sobre a 
wnportancia dos Juros, e quanto ao imposto do pescado, ficaria e m  por 
cento sobre as quantias siijeitas ao yroprio imposto: 

Considerando, porkm, que por esta fórma o addicional de  que se trata 
\iria a ser liquidado por uma percentagem d i~e r sa  d'aquella por que 6 
conhecido e designado. O que poderia dar  logar a erros e confusâo nos 
lançamentos e Irquidaçòes; 

Consrderando que n'estus circumstancias a solii~go mais conveniente 
seria mandar-se erbglot'ar tambem em terba principal a importancia do 
referido nddi~iondl, de maneira que os dois impostos em que elle ainda 
recle podesscm ser Iiquidados por uma só percentagem, a qual, quanto 8 
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deeima de  juros, ficaria sendo de 13 por cento, e quanto ao imposto 
do pescado seria de 6 por cento; 

Considerando que esta soluçào tem por effeito simplificar os serviços do 
lançamento, e não offerece incon~eniente algum para os efieitos de escri- 
pturação e fiscaes, porque, embora ta1 addicional seja lanqado em separado, 
não 6 hoje considerado como imposto especial, sendo qiie de facto nas 
tabellas e contas do thesouro figura elle já como fazendo parte integrante 
dos respectivos impostos; 

Considerando que por esta fórma se preenche mais cabalmente o fim da 
nova lei, tanto mais que a necessidade de resolufào sobre este assumpto 
resulta das proprias disposiçães que vieram modificar as verbas principaes 
dos dois impostos, com o intuito de que ficassem sendo liquidados por uma 
ierba unica; 

Participo a v. S." que S. en." o ministro e secretario d'estado dos ne- 
gocio~ da fazenda, tomando em considera$io as ponderações que deixo 
expostas, tem resoltido por diversos despachos, e stgnanter por um de 
8 do corrente mez sobre representação qiie tive a honra de lhe dirigir: 

1 q u e  a execução da carta de lei de 31 de marco prosimo findo está 
dependente da publicaçao das tabellas a que se refere o $ uuico do artigo 1 .O. 

tão sómente pelo que respeita ás contribuicòes mencionadas no mesmo 
paragrapho; 

2." Que, pelo que toca ás outras eoutnbui~òes e impostos de que trata 
a referida carta de lei, se detem considerar desde JB em vigor as suas 
drsposi~ões, piocedendo-se 8s Iiquidas6es respectibas de  conformidade com 
as novas percentagens correspondentes á encorporayão do addiciondl para 
viação extincto pela mesma càrta de lei; a 

3." Que a liquidação do addicional de 5 por cento, creado pela carta 
de ler de 12 de dezembro de 2 8 U ,  deixará de ser feita em separado, 
considerando-se o mesmo addicional cume fazendo parte integrante dos 
impostos sobre que ainda recSe, e procedendo-se pela fórma constante dos 
tres ultimas considerandos do presente officio. 

Deus guarde a v .  s " Direcção geral das contribuiçães directas, 10 de 
maio de 1880. - 0 director geral, Peclro Ar~gusto de Carcalho. 

(No archivo do todas as repartiç3es de fazenda) 

VI 

COiTRiBlJiçÁQ DE REGISTO 

Decreto de 19 de abril de 1832 

Tomaiido em comideray8o o relato~io do ministro e secretario d'estado 
da reparliçào da fazcrida: Iiei por bem decretar, em nome da rainha, o 
seguinte : 

Artigo 1.' Desde o 1." de Janeiro de i833 se 1130 pagará mais siza 
, alguma por nenhum titu!o e sobre nenhum contracto, senão de vendas e 

de trocas de hens de raiz. 
Art. 2.' Este imposto ser8 reduzido a cinco por cento sobre o preço do 

predio nas tendas; e sobre a differença do valor dos predios saldada a di- 
nheiro, ou a valores em bens moveis ou semotentes, nas t~ocas.  

Art. 3.' Este imposto será geral em todo o reino de Portugal, Algartes 
e seus dom~nios; e nenhuma differença haverá de terra para terra, ou de 
naturalidade ou n8o naturalidade das pessoas. 

Art. 4." Em todo o caso de rraude ficam em vigor as leis actuaes das 
sizas na parte que regula a fiscalisação dos assentos e pagamenios. 

Art. 5.O Todo o producto d'este imposto entrar8 directa e inteirameate 
no thesouro publico. Em quanto se não orgaiiisa osystema geral da fa- 
zenda, os magistrados serão pagos nas respectivas terras pelos cofres d'este 
imposto. 

Art. 6.' Fica portanto, desde a data marcada no aktigo i . O ,  extincto o 
c,liamado paírimon~o real que pagaiam por arencas as cidades e villas do 
reino; e por corisequencia todos os encabeçamentos de sizas, os lança- 
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mentos a pessoas da terra ou fora d'ella a titulo de sizas, as arrematações 
de  correntes, e todos os impostos que a titulo de sizas se pagalam por 
vendas e trocas de bens moveis ou semorentes. As despezas que os p o ~ ~ o s  
ate agora faziam pelos sobejos das sizas se farão de ora em diarite pelos 
bens municipaes, ditos do concelho, ou por Gotas e derramas votadas pelos 
povos, seja por via de suas camaras municipses, seja por qhalquer outro 
modo legal que de futuro se estabeleça. 

Art. 7." Serèo igualmente extinctas aa portagens, e todas as leis, regi- 
mentos, provisões, foraes, posturas e licenças de muaras para importar 
ou exportar, e bem assim os rel&gos, ou toda e qualquer determinação 
que restringia a Iiber&de do commercio interior do paiz, ou seja de terra 
para terra, ou de provincia para provincia em todo o reino de Portugal, 
Algarves e seus dominios. 

São exceptuados d'esta regra geral : 
1." A legisla~ão especial das sete-casas de Lisboa e direitos que ahi se 

pagam, os quaes por esta lei não são abolidos nem alterados. 
S " As restncçòes que a respeito das mercadorias estrangeiras se acham 

estabelecidas pelas !eis actuaes das alfandegas; sal10 comtudo a dos ma- 
nifestos do gado que os larradores eram obrigados a fazer nas alfandegas 
e terras da raia, e que de ora em diante não farão. 

Art. S." Ficam revogadas todas as leis, decretos e disposições em con- 
trario ao presente. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios fazenda o tenha assim 
entendido e faça executar, Paço em Angra, 19 de abril de 1832.- 
D. P E ~ R O ,  duque de  Bragança. - Jose Xaatet Mousinho da Szlueíra. 
(Na Collecçüo de Decretos e Regzllammtos mandados pzablzcar por S. M I o Regente do 

Remo, P serie, pag 48) 

Lei de 21 de fevereiro de 1838 

Dona Maria, por graqa de  Deus, e pela constituiydo da monarchis, 
Rainha de Portugal e Algaries, etc. Faço saber a todos os meus subditos 
que as cbrtes geraes, extraordinarias, e constituintes da nação portugueza 
decretaram e eu sanccionei a lei seguinte: 

As cortes geraes, extraordrnarias, e constituintes da nação portugueza 
decretam o seguinte : 

Artigo 1.0 As transmissões de propriedade que depois da publicação 
d'esta lei se  verificarem por tiiulo de doação, legado, successão, testamen- 
taria ou legitima, unnersal ou singular, ou por outro qualquer titulo pura- 

Esta teve as instnieções regulamentares de $8 de abril de 1838. 

mente benefico, serão sujeitas a um imposto regulado e pago pela f6rma 
seguinte : 

$ L." Se a transmissão se verificar entre collateraes, parentes no se- 
gundo gráu, e for de sobriiihos para tios, o imposto será de dois por cento; 
e de tres por cento se for entre primos co-irmdos: os outrns parentes no 
mesmo gráu nao estdo sujeitos a este imposto. S e  a transmissjo se  veri- 
ficar entre collateraes parentes no terceiro e quarto grku, o imposto será 
de  quatro por cento ; e eutre parentes mais remotos ou entre estranhos, 
o imposto sera de  seis por cento. 

$ 2.0 Na transmissão dos bens vinculados em capellas e morgados, O 

imposto será de um por cento entre descendentes e ascendentes ; e bem 
assim no primeiro e segundo grau da linha collateral entre irmãos, ou de 
tios para sobrinhos. Quando a transmissão for de sobrinhos para tios, O 

imposto será de tres por cento; e de sete por cento quando for entre 
primos co-irm;ios e mais gráus subsequentes. 

$j 3.O Se a transmissão por qualquer dos sobreditos titulos se verificar 
de  nacionaes cm favor de estrangeiros, o imposto será o dobro. 

4.O Os gráus de parentesco serão contados segundo o direito cano- 
nico, e os adopti\os e affins sdo reputados estranhos para os effeitos d'esta 
lei: os conjiiges porem nada pagar20 das transmissões que de  uns para 
outros tnerem logar. 

Art. 2 O Estdo sujeitos ao imposto d'esta lei os bens immoveis ou de 
raiz de qualquer natureza, os semorentes, os direitos e acções, e os di- 
nheiros capitalisados ou não capitalisados, ou elles sejam ou não sejam 
mencionados em testamentos, escripiuras ou outros quaesquer titulos. São 
exceptuados da disposição d'esta lei os bens moveis, em cnja aecepyão não 
ficam comprehendidas as mercadorias, e qiiaesqueI outros generos que 
façam objecto de commercio ou industria. 

$j i ." Este imposto ser8 calculado sobre o ralor de todos os bens trans- 
mittidos, deduzida a importancia das dividas e de quaesquer encargos com 
que estiverem onerados, ainda quando a pessoa em que a transmissão se  
verificar seja a mesma que tem direito sobre a diíida ou encargo. Quando 
o objecto da transmissào ndo for a mesma propriedade, mas sómente O 

usufructo, O imposto será calculado sobre a metade do valor da proprie- 
dade. 

$ 2.O A disposicão d'esta lei mão comprehende aquelles donalarios ou 
successores, cujas transmissões não excederem o valor de cem mil reis. 

Art. 3.O Este imposto ser& apurado nas doacões insinuadas á vista da 
a~alia(80 que precede a insinuaçõo. Nas heranças em que houier inien- 
tario, pelas a~aliações do mesmo inventario. Em todos os outros casos de  
valor indelerminado, ser8 liquidado por um arbitramento de louvados, es- 
colhidos a aprazimento das partes e dos agentes do miriisterio publico, 
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diligencia que será feita ez o p o ,  sem que os contribuictes sejam obri- 
gados a custas. 

$ unico. Se os contribuintes impugnarem o arbitramento por motitos 
que demandem conhecimento ludicial, o administrador c10 concelho remet- 
ter6 logo os papeis ao juiz de direito, e este, se na sentença final con- 
demoar os embargantes, nèo s6 os condemnará nas custas, mas tambem nos 
juros da quaniia que deverem desde a mora. O juiz depois da sentença 
final torna~á a remetter os autos ao administrador. 

Art. 4." Os tabelliães que fizeiem escripturas de doaçâo pura inter 
vivos, os escrivães que fizerem termo de abertura de testamento cerrado; 
os escrivaes de registo que registaiem testamento ou codicillo aberto; os 
escrivàes de reducção de testamento ou codieillo nuncupativo ; e finalmente 
os escrivaes de qualquer inventario em que hajam herdeiros ou legatarios 
sujeitos a este imposto, serão obrigados a participar ao administrador do 
concelho da siluação dos bens as ditas doações, heranças ou legados, no 
termo de trinta dias depois de lavradas as escripturas, termos de abertura 
ou de registo, ou depois das sentenças de reducrao e p~rtillias, sob pena 
de pagarem de multa outro tanto em que importar o imposto a que os 
contribuintes ficam em todo o caso obrigados. 

$ unico. Os parochos são tambem obrigados, debaixo da mesma pena, 
a dar parte ao administrador do concelho das pessoas que fallecerem ab 
inlesbato, ou eom testamento, nas suas parochias, deiilro de trinta dias 
depois do seu enterrament'o. 

Art. 5.' Os donatarios rnortts causa ou condicionaes ficam obrigados a 
participar directamente ao adniioistrador do concelho as suas doações, sem 
o que não poderão ser attendidos em juizo nas acções que intentarem 
Bcerca dos mesmos bens. 

Art. 6.' Este :inposto será pago na transmissão dos bens de raiz a razdo 
de dois por cento ao anno, contado desde o tempo da posse effectna, ou 
do usufructo, se este não esti*er unido 5 propriedade na epocha da trans- 
missão Os contribuintes que n2o pagarem o imposto no tempo em que sao 
obrigados ficarão sujeitos a pagar mais o juro da mesma iinposiyèo desde 
a mora em diante. 

Art. 7." Toda a propriedade de raiz que for sujeita ao imposto d'esta 
lei não será obrigada a outro imposto proleniente de uma nora trans- 
missão senão passados trcs annos contados da data da primeira ohrigdç8o. 
O donatario ou Euccessor a f a o r  de qiiiXm deritro d'aquelle tempo se ve- 
rificar essa no3a transmiesao n3o será obrigado a pagar senão o iesto da 
quantia que faitdr por salisfazer. 

Art. 8." O golerno fará os regiilamentos necessnrios para a boa arre- 
cadação d'este imposto, o qual será arrecadado pela junta do credito pu- 
blico, como parte da sua dotaçeo. 

Art. 9." Fica reiogada toda a legislação em contrario. 
Palacio nas cortes, em 7 de fevereiro de 1838. 
Portanto, mando, etc. Dada no Palacio das Necessidades, em 21 de fe- 

vereiro de 1 8 3 s  -RAIXL~,  com ruhrica e guarda. - João d'oltveira. - 
(Logar do sbllo). 

Carta de lei, etc. 
(No Dtano do Goznru, de 2d de fevereiro, n.' E8). 

Lei de 2 de outubro de 1841 

Dona Maria, por graça de Deus, e pela constituição da monarchia, 
rainha de Portugal e dos Algarues, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos, que as cortes geraes decretaram, e n6s sanccionámos a lei se- 
guinte : 

Artigo 1.' A siza do preço nas ueudas, e da differença de valor nas 
trocas de bens de rair, que, pelo artigo 2." do decreto de 19 de abril 
de 1833, foi reduzida a cinco por cento, 6 ele~ada de ora em diante a 
dez por cento no continente do reino e ilhas ad~acentes. 

$ irnico. A disposição d'este artigo não comprehende a benda de bens 
nacionaes feita pelo estado, que continuará a ser isenta de siza, na confor- 
midade do artigo 12." da carta de lei de I ti de abril de 1836. 

Art. 2.' Fica extincta a isenção da siza, de que t&m gosado ate ao 
presente as vendas e trocas das caualgaduras, nas feiras francas da cidade 
de Lisboa e districto da alfand~ga das sete casas. 

Art. 3.' O governo fará pôr em inteira ohservancia todas as leis e re- 
gulamentos fiscaes sobre a cobrança do imposto da siza, harmonisando-os 
com o systema administrati~o actual. 

Art. 4." Esta lei começara a obrigar em Lisboa e termo, tres dias de- 
pois d'aquelle em que for pubiicada no Dlarzo do Governo; nas mais terras 
do reino, quinze dias depois da mesma publicaçèo ; e nas ilhas adjacentes, 
oito dias depois do da chegada da primeira embarcaçao que conduzir a 
participação official da lei. 

Art. 5." Fica reíogada toda a le$çla(ão em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, em 2 de ou- 

tubro de 1891. - R.~rnaa,  com rubrica e guarda. - Antosto José d'Avda. 
- Logar do sêllo. 

Carta de lei, elc. 
(No Dzarzo do Governo de 4 de outubro, n o 23t). 



LEI DE i!? DE D a ' l R m R c )  DE 1861 (113 

Lei de 12 de dezembro de 1844 

Dona Maria, por graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Algarves, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes de- 
cretaram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo I." As transmissões de propriedade que depois d'esta lei se re- 
rificarem por titulo de doação, nomeação, legado, successão, testamentaria 
ou legitima, uni\ersal ou singular, ou por outro qualquer titulo gratuito, 
serao sujeitas a um imposto regulado e pago pela seguinte fórma: 

$ 1: Nos bens não vinculados será o imposto de t ~ e s  por cento, se a 
transmissão se ~erificar de sobrinhos para tios, ou entre primos e co- 
irmãos; os outros parentes collateraes em segundo gráu nada pagarão. De 
einco por cento se se verifkar entre collateraes no terceiro e quarto grau: 
de sete por cento entre collateraes em gráu mais remoto, e de dez por 
cento entre estranhos. s 2." Nos bens vinculados em capella 611 morgado o imposto não terá 
logar quando a transrniss~o se entre descendentes e ascendentes, 
ou entre irmâos, ou de tios para sobriribos: e será de Ires por cento, se 
se verificar de sobrinhos para tios, ou entre primos co-irmãos; de cinco 
por cento se se terificar entre collateraes no terceiro e quarto grau, e de 
sete por cento entre collateraes em gráu mais remoto. 

,$ 3.' Quando a transmissão se ierificar de nacionaes em favor de es- 
trangeiros pertencentes a nações onde haja direito de transmissão diffe- 
rencial contra portuguezes, ou em fauor de portuguezes, quer natuhlisados 
estrangeiros, quer gosando pr~\i!egios concedidos a estrangeiros, o imposto 
será o dobro do que fica estabeiecido. Se porem alli não existir direito de 
transmissão differencial, ou se a transmissão se verificar de estrangeiros, 
em faxor de estrangeiros, pagar-se-ha ou não o imposto, segiindo, nos 
respectiros paizes, a elle estiterem ou nâo sujeitos os portugiiezes; e então 
quando deva pagar-se, o imposto ser& regiilado como de portiiguezes em 
faxor de portuguezes. 

$j 4,' Os graus de parentesco ser50 contados segundo o direito cano- 
nico. 

$ 5.' Para os effeitos d'esta lei s&o considerados como descendentes 
legitimos os filhos natiiraes; e como estraiihos os affins, e os filhos ad- 
optivos. 

$, 6.' Os filho9 adnlterinos, incestuosos, sacrilegos, e de qualquer outro 
coito damnado e punirel por direito patrio, são considerados para os effei- 
tos d'esta lei como parentes em quarto griu, quando, válidamente c se- 

' Esta le; teve as instrocções regulamentares de 22 de abril de 18bà. 

gundo as leis, houverem de seus paes ou mães alguns bens sujeitos a este 
imposto ; como estranhos, quando os houverem de quaesquer parentes pa- 
ternos ; e como legitimos, quando os Irouverem de irmaos, ou oiitros dividas 
pela mãe conjunctos, na conformidade da Ord., Iiv. 4.", tit. 93. 

$ 7." Os coujuges nada pagarão pelas transmissões que de uns para 
outros tiverem logar. 

8." As misericordias, bospitaes, casas de expostos, asylos de mendi- 
cidade, e os de primeira infdncia destalida, casas de educatão gratuita, e 
todos os outros estabelecimentos de beneficencia auctorisildos pelo governo, 
com tauto que sejam gratuitos, são tambem isentos d'este imposto. 

Art. 2.O Estão sujeitos ao imposto de transmissão: 
i." Os bens de raiz de palquer  natureza que sejam. 
2." Os semoventes. 
3 . O  Os dinheiros e acções sobre o governo, companhias, e particulares. 
4." Os dinheiros capitalisados, e nao capitalisados dentro do reino e 

seus dominios. 
6.' As mercadorias e generos que eram objecto de commercio d'aquelle 

de quem emanou a transmissão. 
6.' As materias primas de qualquer industria fabril. 
7.' O capital 6x0 em machinas, ou utensilios de industria ou com- 

mercio. 
8.' Os juros vencidos e dividendos a cobrar. 
9." Os navios. e quaesquer outras embarcayães. 
10.0 p s  letras de cambio, de risco, e da terra, os bilhe~es ii ordem e 

quaesquer outros escriptos de divida. 
$ unico. São isentos d'este imposto: 
1 . O  As embarcaç6es de  pesca. 
2.' A propriedade Iitteraria e artistica. 
Art. 3." Este irnposto'será calculado sobre o valor de todos os bens 

transmittidos, deduzida a importancia das dividas passivas, e de quaesquer 
encargos com que estiverem onerados. ainda quando a pessoa, em quem a 
transmissso se verificar, seja a mesma que tem direito á divida ou en- 
cargo. 

$ 1 . O  O valor dos bens transmittidos liquidar-se-ha, nas doaç6es insi- 
nuadas, pela avaliação, que deveiá preceder sempre qualquer insinuaçao: 
nas heraocas, em que houver inventario, pelas avaliaçóes du mesmo in- 
ventario; e em todos 0s outros casos de valor indelerminado, por arbitra- 
mento de louvados, nomeados em igual numero pelos contribuintw e p e l ~  
agentes do ministerio publico ; tiido debaixo da inspecção do respectivo 
administrador do concelho OU bairro. 

$ 2.O Sempre que tenha togar esta nomeação de louvados, acabada 
ella, e debairo da mesma inspecçao, os contribuintes e os agentes do mi- 

33 
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nisterio publico se accordarão em mais um louvado para desempatar, 
sendo necessario; e não se accordando, nomearão os contribuintes dois, e 
os agentes do ministerio outros dois; e d'estes quatro se tirara 
á sorte um, que servirá para desempatar, se ior preciso. O arbitramento 
em que faltar esta nomeação será nullo. 

$ 3 . O  Os louvados perceberão das partes que os nomearem, inclusiva- 
mente da fazenda nacional, o salario da lei. Quando forem nomeados á 
revelia das partes, serão pagos por aquellas que forem repeis; e quando 

.for nomeado algum terceiro para desempatar, será pago por todas, in- 
cluida a fazenda nacional. Não haverá outras custas, e a diligencia ser8 
feita ez ofiio. 

$ 4." Os louvados serão responsaveis=pelos prejuizos que causarem por 
d610, e indemnisal-os-hão pelos seus bens; e quando os não tiverem ou 
n jo  chegarem, serão presos pelos dias coriespondentes á importancia da 
quantia em que forem condemnados, a razdo de mil réis por dia. A prisão 
porCm nunca poder8 exceder um anno, e cessará sempre que o pagamento 
Qe faca. 

$j 5." As avaliações dos bens de raiz serão feitas pelo valor total de cada 
predio, suppudo-o inteiramente livre de toda e qualquer pensão. Se o 
predio for onerado com alguma pensão, da avaliação se abaterá a impor- 
tancia de vinte pensões; e se a pensão for emphyteutica ou faro, abater- 
se-ha mais o respectivo laudemio. Se o fdro ou pensão for em generos, 
será o valo~ d'estes caleulado pelo medio entre os preços do meio dos ul- 
timos cinco annos no respectno concelho. 

Pj 6.' Se o contribuinte impugnar o arbitramento ou arbitramentos, por 
motiros que demandem conhecimento judicial, o administrador do coucelho 
ou bairro remetterá os papeis ao respectivo delgado do piocurador regio, 
a fim d'este requerer em juizo o que entender de justiça. Se o juiz de 
direito afinal proferir sentença contra o contribuinte condemnal-o-ha, alem 
das custas, nos juros da móra da quantia em que o condemng ; e logo que 
,a sentença passar em julgado na primeira ou na segunda instancia, o re- 
spectivo agente do ministerio publico remetterá m oficio cópia d'eila ao 
competente administrador do concelho ou bairro para se regular O im- 
posto. 

$ 7.6 Havendo dividas activas fallidas ou litigiosas, abater-se-ba tam- 
-bem o respectivo imposto, assignando o credor termo em que se obrigue 
a pagal-o dentro de Ires mezes contados do dia do recebimento. Se O não 
p g a r  dentro d'este praso, incorrer8 na multa do dobro d'elle. O recibo 

quitação d'estas dividas não valer8 sem o c~edor o manifestar perante 
o admioistrador do concelho ou balrro em que residir. 

Art. b o  Quando o usufructo se transmittir separado da propriedade, 
dular-se-ha o imposto da trdnsmissão sobre o valor total dos bens, e 

pagar8 metade o usufructuario; e o proprietarro ou seu representante, 
quando consolidar o usufructo com a propriedade, pagarb a outra metade; 
e se da posse eflectiva d'este já tiver decorrido o praso marcado no ar- 
tzgo S.', pagara o impoCto por inleiro 

$ uiiico. A disposiçio d'este artigo não 6 applicaiel 6 transmissão dos 
bens ~inculddos em morgado ou capella. 

Art. ti."São isentos do rmposto sobre transmissão todos os valores 
transmittidos- tr~butaveis por esta lei, que não excederem a 100#000 
rCis. 

Art 6 . O  O pagamento do direito de transmissão será feito pela maneira 
seguinte : 

$ 1 . O  Se a transmissão lor de bens que não sejam de iaiz, e o direito 
não exceder a 40&000 reis, será pago logo. Excedendo a 40J000 r&, 
será pago em dois pagamentos; o primeiro, que nào ser& menor de 
2õ&000 reis, ter8 logar logo em moeda metallica, e o segundo em uma letra 
a seis mezes saccada pelo administrador do concelho ou bairro á ordem 
do thesouro publico, acceita pelo contribuinte, e garantida por um pro- 
prietario de predios livres e desembaraçados de onus e hypotheeas, ou por 
um negociante de reconhecido credito. 

$ 2.' Se a transmissão for de bens de raiz, e o direito não exceder a 
30J000 reis, será pago logo. Se o direito, ercedendo a 30$000 reis, 
não exceder comtudo a i60&000 rérs, pagar-se-ha cm quatro prestayóes: 
uma logo, e tres em letras a sels, doze e dezoito mezes. Se o dimito for 
de 150$000 reis atk 800&000 r&, pagar-se-ha em cinco prestações : 
uma logo, e quatro em letras a seis, doze, dezoito e vinte e quatro mezes. 
Se porlm o direi10 exceder a 800$000 reis, seri pago em seis prestações: 
uma logo. e as outras em letras a seis, doze, dezoito, iiute e quatro e 
trinta mezes. 

3." As letras de que trata o Pj antecedente serão saccadas, acceilas, 
garantidas na forma do $ 1 . O  d'esfe ariigo; nenhuma será inferior a 
2G000 rCis, excepto a ultima que póde ser menor, e todas devem ser 
de egual quantia, e esta multiplex de 1#000 reis, excepto a ultima que 
p6de ser menor. 

$ 4 . O  As letras de que tratam os s$ antecedentes não precisam ser 
garantidas quando O contrrbuinte aeceitante bypothecar ao seu pagamento 
bens de raiz, livres e desembaraçados de onus e hypothecas que valham o 
dobro. 

$ 5.0 O contribuinfe que pagar logo todo o imposto, por que lhe 6 licíto 
acceitar letras, ou parte d'elle, ou remir todas ou algumas das letras que 
tiver acceite, ter8 o desconto de cinco por cento ao anno. 

Art. 7 . O  O pagamento do direito de transmissão só ter8 logar quando 
esta, real e effecti\amente, se operar; e assim não ter8 logar nas doaiões 
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áté'seis &&és; ,se. porém for necessario maior espaço, o governador civil 
consultar+ o governo, expondo-lhe todas as circumstancias e raz6es em 
que se funda; e o governo resolverá. 

Art. 1 6 . ~  Os agentes do ministerio publico intervirão, em virtude do 
despacho especial do juiz ou do administrador do concelho ou bairro, em 
todos os inventarios, quer jndiciaes quer particulares, de herança sobre 
que recaia o imposto de transmissão ; e requererão n'elles quanto seja a 
bem da fazenda nacional ; e terão direito a um por cento, pago pda mesma 
fazenda nacional, de tudo quanto se arrecadar. 

Art. 17.0 As partilhas amigaveis das heranças comprehendidas n'esta 
lei, que não forem cetebradas nos termos de direito, serão nullas: e os in- 
teressados que deixarem de apresentar qualquer dos respectivos documen- 
tos não poderão ser attendidos em juizo nas causas que intentarem, ou 
Ihes forem propostas, sobre objectos relativos ás heranças a qiie as mesmas 
partilhas disserem respeito. 
, Art. 18.' Aqnelle que, para defraudar a fazenda nacional, com d61o ou 
má fé, sonegar bens em inventario judicial ou particular, perdera para a 
mesma fazenda metade da parte qiie lhe coiiber nos bens que sonegar; 
e se n'elles não tiver parte alguma, so&erá uma muita egual a metdde 
do valor dos bens sonegados. 

Art. 19." Todos os contractos simulados em fraude d'esta lei são nullos 
e de nenhum effeito. 

$j unico. A metade dos bens transmittidos por estes contractos ficar& 
pertencendo 6 fazenda nacional ; e cada um dos contrabentes sofierh uma 
multa equivalente ao dobro do imposto respectivo á transmisslo. 

Art. 20 " Contra os que sonegarem bens ou fizerem contractos simu- 
lados para defraudar a fazenda nacional, serão admittldas denuncias pela 
fórma estabelecida no artigo 355.O da Novissima Rerorma Jiidiciaria : e 
quando forem a final julgadas procedentes e provadas, applicar-se-ha para 
os denunciantes metade de todas as multas ou penas pecuniarias commi- 
nadas por esta lei, pertencendo a outra metade á fazenda nacional. 

Art. 21." administrador do concelho em que depois da publica~ão 
d'esta lei se renficar alguma transmissào, ~ u j a  natureza se lhe não mani- 
festar dentro de trinta dias, mandará intimar o possuidor d'estes bens para 
dentro do praso de um mez lhe apresentar os titulos da sua adqu1sição; e 
se dentro d'este praso, ou de ouiro egial que por motivos attendiveis lhe 
poderá mais conceder, Ih'os não apresentar, considerará essa adquisição 
como proveniente de estranho, sujeito ao respectivo imposto, que lhe man- 
dar& lançar, sem depois lhe admitiir proi a alguma em contrario, além das 
Penas estabelecidas por esta lei em que tiver rncorrido 

*rt. 22." Os testamenteiros, cabeças de casa! e inventariantes não po- 
der30 fazer entrega de quaespuer legddos ou quinhões das heranyas aos 

respectitoh interessados, sem que esteja pago ou garantido, na f6rma d'eta 
lei, o correspondente imposto de transmissão, ou directamente pelos mes- 
mos testamenteiros, cabecas de casal ou inventariantes, ou alihs pelos her- 
deiros ou legatarios a quem competir. Em caso de contravenção ficam todos 
solidariamente responsateis   ela importancia do imposto, e pessoalmente 
sujeitos á multa de cinco por cento da mesma importancia. 

Art. 23.' Não poderá ser executada sentença alguma relatita a legado, 
herança, doaçào, nomeação, ou qualquer contracto por que se deva O im- 
posto de transmssão, sem que previamente se mostre pago ou garantido 
este imposto. 

Art. 24.0 Nenhum documento ou trtnlo comprovativo de pagamento de 
legado ou herança, ou de cumprimento de doação, nomeação, ou qualquer 
contracto pelo qual se deva o imposto de transmissao, será attendido em 
juizo sem que por documento apthentico e legal se mostre pago ou garan- 
tido este imposto. 

Art. 25.0 A fazenda nacional poder8 ir haver com preferencia, e inte- 
gralmente, o pagamento do imposto de  trdnsmissào que se lhe dever, de  
todos e quaesquer h r i~s  qiie pertenyam $ doacão, nomeafio, Iieranga oii 
contracto sobre que o mesmo contracto recáe, ainda que esteja em poder 
de  terceiro. 

Art. 26." As miiltas comminadas n'esta lei serão impostas correccio- 
nalmente em Lisboa e Porto pelos juizes de  direito criminaes, e nas mais 
terras do reino e ilhas adjacentes pelos juizes de direito. 

$ unico. Das multas que se impozerem excedentes a 30&000 reis 
, baverá recurso para a relação do competente districto. 

Art. 27." Todas as multas impostas por esta lei, que não poderem ser 
cobradas por falta dos bens dos condemiiados, serão substituidas por prisão 
por tantos dias quantos forem necessarios para satisfação da multa a razão 
de 1J000 réis por dia, não podendo porém a pris8o exceder um anno, e 
cessando sempre que o pagamento se  faca. 

Art. 28.0 Aos administradores do concelho ou bairro pertence: 
1.'' Vigiar as differeotes auctoridades, empregados ou interessados a 

quem compete fazer as declarações e participações ordenadas nos arti- 
gos 11." fie.', 13.", 14." e 16." d'esta lei. 

2 . O  Remetter aos governadores caris dos districtos, ate ao dia 8 do mèz 
immediato a cada trimestre, cópias das participações que houverem rece- 
bido a respeito das transmissões que tiverem tido logar nos seus concellios 
ou bairros. 

3 o Participar-lhes tudo mais que a tal respeito e por qualquer a rma  
lhes constar. 

Art. 29." Os administr'adores do concelho ou bairro ficam sujeitos á 
multa de 50$000 rkrs tantas vezes puantas forem as que por omissões 
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n8o satisfizerem ao que fica determinado no artigo antecedente, e indemni- 
s u ã o  a fazenda nacional de todo O prejuizo que lhe tiverem causado. 

Art. 3 Q . O  0 s  agentes do ministerio publico e todas as auctoridades 
eeetesiasticas, civis e militares, auxiliarão, dentro dos limites de seus car- 
gos, os administradores de concelho OU bairro, no que Ihes pediiem para 
cumprimento da presente lei. 

Art. 31." Os administradores de concelho ou bairro haverão, á custa da 
fazenda nacional, uma quota de dois por cento e os seus escrivães e os dos 
juizes de direito outra igual sobre toda a receita effecliva do imposto de 
transmissão que se realisar por efleito das diligencias que aquelles empre- 
garem, e do trabalho que estes tiverem para a collecta do mesmo imposto, 
quer elle seja devido por virtude da carta de lei de 21 de fevereiro de 
3938, quer pela presente lei. 

$ i.' Vindo o collectado pagar independentemente de avisos ou intima- 
@e%, não vencerão os administradores de concelho ou bairro quota alguma : 
e o escrivso da administração vencer8 em tal caso a quota de  um por cento 
B custa da fazenda. ' $ 2." Das quotas pertencentes ao escrivão da administração sahir8 toda 
a despero necessaria para o expediente, escripturaqão, e GscalisaçFio d'este 
imposto. 

Art. 33.' As disposiç6es da presente lei s6 são applicaveis ás transmis- 
sòes que depois da sua publicação tiverem lagar. As transmissões anterio- 
res a ella continuarão a ser reguladas em tudo pela lei de 21 de fevereiro 
de 1838. 

Art. 33." Fica assim declarada, alterada, e-revogada a lei de 21 de 
fevereiro de 1838, e toda a legislaç8o em contrario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço de Belem, aos 1 2 d e  dezem- 
bro de 1844. -A RAIXXA, com rubrica e guarda. -Lagar do sêlio. - 
Conde do Tojal. 

Carta de  lei, etc. 
(No Dtarto do G o u a o  de f3  de dezembro, u.' 395). 

Lei de 23 de abril de 1845 
Dona Maria, por graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Alganes, 

etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as c6rtes geraes de- 
cretaram, e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  As disposições da lei de 1 2  de dezembro de 185.8 são in- 
teiramente applicaleis á cobrariça e liquidacão dos impostos e multas de 
tranSmls%ào de propriedade, cujos processos se não achassem ultiinados ao 
tempo da ~ublicação da mesma lei. 

$ unico. São exceptuados os pagamentos que tiverem sido realisados, 
em todo ou em parte, as liquidações $feitas, e todos os actos de processo 
consummados. 

Art. 2." É o governo anctorisado a fazer a despeza que for indispensa- 
vel, assim como a adoptar os regulamentos, que forem adequados, para 
que se ultimem em termo breve os processos de transmissão instaurados 
segundo a lei de 21 de fevereiro de 1838. 

Art. 3 . O  Os beneficias concedidos aos contribuintes pelo artigo 6.' da 
lei de 12 de dezembro de 1844, quanto ao modo de pagamento. poderão 
ser ampliados pelo governo. hmendo para isso motivo attendi\el. 

Art. 4.' Ficam por este modo declaradas e modificadas as leis de 2i de 
fevereiro de 1838, e de 12 de dezembro de 184% e revogada toda a 
legislaflo em contrario. 

Mandamos portanto, etc. O ministro e secretario d'estado dos negocias 
da fazenda a faça imprimir, publicar e coirer. Dada no Papo de Belem, 
aos 23 de abril de 1845. -A RAINHA, com rubrica e guarda.- Conde 
do Tojal. 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarao do Governo de 26 de abnl, no 97). 

Decreto de 11 de agosto de 1852 

Convindo regular, desde já, e para todas as hypotheses, quaes são os 
direitos que t&em de pagar as embareayões estrangeiras compradas por 
subditos portuguezes, condemnadas por innavegaveis, e que depois são 
effectivamente ieconstruidas, acabando assim com as duiidas que por 
muitas vezes se tem suscitado &cerca de tão importaute objecto, por falta 
de  disposição legal que comprehenda as differentes especies: hei por bem 
decrel ar o seguinte : 

Artigo 1 .O De todas as embarcações estrangeiras novas ou em estado 
de navegar, com coberta ou sem ella, que se venderem com todos os seus 
pertences, taes como ancoras, amarras, mastreação, apparelho fixo e cor- 
rente, velame, poleame, vasilhame, lanehas, botes, artilheria, armameuto 
de mão, ele., e todos os mais utensilios de uso de bordo, exceptuando 
sómente mantimentos e sohrecellentes, pagar-se-ha por cada tonelada o 
direito de 78500 reis por entradd, e o de 100 reis por sahida. 

Art. 2.O De todas as embarcações estrangeiras condemnadas por inna- 
regaveis, e para desmanchar, que se venderem com todos os seus perten- 
ces acima mencionados exceptuando tambem os mantimentos e sobrecel- 
lentes. ou em lotes separados, se pagará O direito de dez por cento deduzido 
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do p e ç o  por que forem arrematadts em hasta publica cada um dos mes- 
h o s  lotes. 

Art. 3." Quando qualquer embarcacao estrangeira, ou o casco d'ella 
tiver sido vendido por innavegavel e para desmanchar, com todos os seus 
pertences ou sem elles, e o arrematante depois a Gzer reconstruir para 
navegar com bandeira portugiieza, pagara por cada tonelada o direito de 
48800 rbis por entrada, e o de 100 r8is por sahidd ; encontrando-se n'este 
direito o dos dez por cento de que irata o artigo antecedente, I& deduzido 
do producto da arrematasão. 

$ unieo. Se  porkm n'aquella reconstrucç~o o arrematante despender o 
~uadrupulo ou mais do preço por que a embarcacão ou o casco d'elia foi 
arrematado, n'este caso nenhum outro além d'aquelles dez por cento B 
obrigado a pagar. A importancia da despeza com a reconstriicção de que 
se trata s6 poder8 verificar-se por meio de vistoria, feita depois da dita 
reconstrucfào, pela mesma Mrma que se acha estabelecida no a r t ~ g o  6." 
para se conhecer do estado da innavigabilidade de qualquer embarca980 
estrangeira. 

Art. 4.' As embarcaçôes estrangeiras que forem reconstruidas nos ter- 
mos do artigo 3 . O  d'este decreto não poderào ser consideradas como na- 
cionaes para todos os efleitos, sem que seus donos ou quem os represente 
prúrem documentadamente baverem feito o registo e matricula das mes- 
mas embarcações, e terem pago os respectivos direitos Tdmhem se não 
fará o seu registo e matricula para ser naciorialisada, sem que n'este acto 
se apresente titulo que comprole o pagamento dos direitos & fazenda pu- 
blica correspondentes ao estado de innavigabilidade. 

Art. 5." O estado de inna\igabilidade de qualquer embarcasão estran- 
geira verifica-se por meio de ~is tor ia  feita por peritos nomeados pelo di- 
rector da alfandega respectiva, achando-se presentes a esse acto o capitão 
do porto e o consul ou \ice-consul competeiite ; e ndo havendo estas au- 
ctoridades no local onde a mesma iistoria se fizer, ou proximo d'elle, o 
directo1 da alfandega indicar3 quem as deva substituir. 

Art. 6.' Para qualquer embarcação ser considerada como innavegavel 
B preciso que os peritos avaliem os concertos ou reparos a fazer na em- 
barcaçào, para poder seguir viagem, n'uma quantia excedente a tres 
quartas partes do valor da mesma embarcaqao em estado de navegar. 

Art. 7." O goierno dara conta ás c6rtes das disposições adoptadas no 
presente decreto. 

Art 8.' Fica revogada toda a legislação em contrario. 
0 s  ministros e secreiarios de estado das diversas repartições o tenham 

assim entendido e fayam executar. P a ~ o  das Necessidades, em 1 1  de agosto 
de  i 852. - RAINHA. - Duque de Saldanha - Rodngo d a  Fonseca Ma- 
gdhàes - Antoneo Lulz de Seabra - Antonlo Naraa de Fontes Pereira 

de Mel10 - Antonio -41uisio Jervis d'dthouguia - J%conde &Almamada 
Garrett. 

(NO Iharao do Gooeno de 1b de agosto, n o  191). 

Lei de 9 de maio de 1857 

Dom Pedro, por graca de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as córtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1 . O  A avaliarão dos generos comprehendrdos nos Wros, censos e 
pensões pe~tencentes á fazenda nacional, a que é uecessario proceder para 
a remissão ou venda dos mesmos, será calculada pelo preço media de tres 
dos cinco ult~mos annos, excluindo um do preço mais elevado, e outro do 
preço mais baixo. 

Art. 2 . O  O preço da venda ou da remissão dos fúros, censos ou pensões 
pertencentes á fazenda nacional, poder& ser pago, tres quartas partes' em 
titulos de divida fundada interna ou externa pelo seu valor nominal, e uma 
quarta parte em moeda metallica. 

Art. 3." Das lendas e remissões de que tratam os artigos precedentes 
não se pagará siza; continuar-se-ba porém a pagar o imposto de 1 por 
cento do sbllo do respectivo titulo. 

Pela feitura do mencionado titulo, embora comprehenda mais de uma 
propriedade ou fdro, s6mente pagarão os interessados a quantia de 600 
16is, afóra a importancia do sbllo do papel em que for escripto o titulo. 

Art 44 Fica por esta fórma alterado o disposto no artigo 2." do de- 
creto de 2f de outubro de  1832, e revogada toda a legislação em con- 
trario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, aos 9 de 
maio de ~ ~ ~ ~ . - E L - R E I ,  com rubrica e guarda -Antonio José d'duila. 
-(Lagar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Diarzo do G o v m o  de 16 de maio, n.. 114). 

Lei de 30 de junho de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 

1 Esta lei teve as instrucções regulamentares de 12 de outubro de 1860 
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Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cSrtes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo t.a Os impostos de ~ransrnias50 e as sizas são substitiiidos desde 
O 1 . O  de janeiro de 1861 por uma cou~ribuição denominada de  siregisto» 
nos termos da presente lei. 

Art. %.@São sujeitos á contribuição de registo: 
1." Os actos que importam transmissào perpetua ou temporaria de pro- 

priedade immo~el de qualquer especie ou natureza, por titulo gratuito ou 
oneroso, qualquer que seja a denominação ou fórma do titulo. 

Comprehendem-se n'esta categoria os contractos de constitu;ção de 
emphgteuse, subemphyteuse, censo e quaesquer outros que importem 
transmissão de propriedade ate agora não sujeita ao pagamento da siza. 

%.O Os actos que importam transmissão de propriedade movel de qual- 
quer especie e natureza, comprehendidos os titulos de divida publica e 
acções de bancos, companhias ou sociedadcs anonymas, e quaesquer papeis 
de credito, e bem assim os direitos e acções de valor excedente a 100$000 
réis, por successão testamentaria ou legitima, por dote e doação inter aioos 
ou causa mortts, quando se verificar a transmissão. . 

Art. 3 . O  Nâo 520 sujeitos á contribuigio de registo: 
i.' Os actos de transmiss80 de propliedade moíel ou'irnmovel por titulo 

gratuito entre ascendentes, descendentes, ou coujuges ou esposos, verifi- 
cando-se o casamento ; 

2.' Os actos de transmissao de propriedade movel ou immovel por titulo 
gratuito felta a misencordias, hospitaes, casas de expostos, asylos de men- 
dicidade ou de  infancia desvalida, casas de educaçao gratuita, ou quaes- 
quer outros estabelecimentos de beueficeucia auctorisados pelo governo ; 

3.0 As subrogações feitas em conformidade das leis por titulos de divida 
publica fundada, de bens vioculados em morgado ou capella, ou perten- 
centes a estabelecimentos publicas, corporaçaes religiosas, irmandades, se- 
minarios, collegiadas, cabidos, camaras municipaes e quaesquer outros 
bens de mão morta; 

4." Os aforameutos de bens vinculados e de  terrenos que nunca fossem 
cultivados, e bem assim as renoraçaes de quaesquer prasos de  lidas: 

5.' As vendas de bens e as vendas e remissões de Mros, censos e pen- 
sòes pertencentes ao estado, ou estejam na posse da fazenda ou na de 
donatarios, em conformidade da legislação vigente ; 
6." Os actos de  expropriação por utilidade publica; 
7.0 OS actos de  transmissão de propriedade Iitteraria ou artistica, quer 

Seja por titulo oneroso, quer por titulo graiuito. 
*rt. 4." Sao sujeitos á contribuição de registo todos os actos que ope- 

Iem transmissáo de propriedade, srtunda ou existente em territorio portu- 
guez, do continente como do ultramar, ou a transmissão se ~erifique 
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entre subditos portuguezes, ou entre suhditos estrangeiros, ou entre es- 
trangeiros e por tuguezes. 

Art. 5." Nas transmrssaes de bens moveis ou immoveis por titulo gra- 
tuito, a coutribuiç~o será: 

De 3 por cento entre collateraes no segundo gráu; 
D e  6 por cento entre collateraes no terceiro e quarto grhu; 
De 10 por cento entre outras quaesquer pessoas. 
$, unico. Os graus de parentesco contam-se por diieito civil. 
Art. 6 . O  Nas transmissões de bens immoveis par titulo oneioso a con- 

tribuição será de 6 por cento. 
$ unico. 3 0 s  contractos de permutação a contribuição serh de 3 por 

cento. 
Art. 7 . O  A contribiiirào de registo ser& lan~ada sobre o valor dos bens 

transmittidos nos termos dos $$ seguintes: 
$ i? Quando a transmissão se effectuar por meio de partilhas, a con- 

tribuição será calculada sobre o valor que os bens transmittidos tiverem 
no inventario. 

$ 2.' Quando a transmissão se effectuar por meio de contrato que 
careça de inrintiação, a contribuição será calculada sobre o valor que os 
bens transmittidos tiverem para a insinuaqão; excepto se o valor do inven- 
tario ou o da insinuação for inferior ao pioducto do respectivo rendimento. 
collectavel, inscripto na matriz da contribuição predial, multrplicado por 
vinte. 

$ 3." Quando a transmissão se effectuar por titulo gratuito, dednzir- 
se-ha do valor liquidado a importancia das dividas passivas ou das pensões 
a que ficar obrigada a pessoa para quem for feita a transmissáo. 

$ 4.0 Quando a transmissão se effectuar por meio de compra e venda 
ou subrogaçáo, a contribuição ser& calculada sobre o preço dos bens trans- 
mittidos, quer este seja em dinheiro quer em inscripcões ou outros quaes- 
quer titulos de divida publica, acçòei de bancos, companhias ou sociedades. 

$, 5." Quando a transmissào se effectuar por meio de adjudicaCão ou 
arrematação, a contribuição será calculada sobre o preço da arrematação 
ou valor da adjudicação. 

$ 6 . O  Quando a transmissão se effectuar dando bens em pagamento de  
alguma divida, a contribulçào ser8 calculada sobre a importancía da divida 
que for paga com os bens transmittidos. 

$ 7.' Quando a transmissão se effectuar por meio de constituição de 
emphyteuse, a contribuição será calculada sobre o valor do dominio di- 
recto, accrescentado com a entrada, se a houver. 

$ 8 . O  Quando a transmissáo se effectuar por meio de constituiçSo de  
subemphyteuse, observar-se-h20 as regras estabelecidas quanto á empby- 
teuse, no ponto em que forem applicaveis. 
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5 9 . O  Quando a transmissão se effectuar por meio de venda ou subro- 
gação de bens de que se deva laudenno, a iuiportancia d'este entrará em 
calculo para o ialor sobre que ha de recahir a contribuição. 

1 0 . O  Quando a transmissilo se effectuar por meio de permutação, a 
contiibnição será calculada sobre o ~ a l o r  total dos bens permutados por 
ambas as partes contractantes, conforme for por ellas declarado, e da dif- 
ferença paga a dinheiro, havendo-a. 

$ 1 i . O  Quando a transmissão se effectuar por meio de renuncia ou ce- 
deneia, a contribuição ser8 calculada sobre o preço que for pago ao renun- 
ciante ou cedente, ou sobre o valor do objecto que elles receberem. 

Art. 8." Qrrando a contribuição não poder ser calculada á vista do t:tulo 
pelo qual se effectuar a transmissão, ou por declaração das partes nos 
~ontractos onerosos, ou quando houver suspeita de fraude contra a fazenda, 
proceder-se-ha á liquidação do valor dos bens iransmittidos nos termos 
dos $$ seguintes: 

$ i." O valor dos bens de raiz será determinado pela avaliaçãio dos 
peritos, tendo-se em vista os contractos anteriores, ou outros actos que se 
refiram ao ~ a l o r  dos mesmos bens; com tanto que o rendimento d'elles 
nunca se repute inferior ao rendimento collectai~el da matriz predial. 
5 2.' O valor dos bens livres serh o producto do seu rendimento mul- 

, tiplicado pór vinte. 
$ 3." O valor dos bens vinculados ser6 o producto do seu rendimento 

multiplicado por dez. 
$ 4." O valor dos bens emphyteuticos será o producto do seu rendi- 

mento multi~licado por vinte, menos a somma de vinte foros e um lau- 
demio. 

$ 5.' O valor dos bens subemphyteuticos será o seu rendimento mul- 
tiplicado por vinte, abatidas vinte pensões e um laudemio, se for esiipulado. 

$ 6 . O  O valor do dominio directo será o producto do canon, multipli- 
cado por vinte e mais um laudemio. 

$ 7.0 O valor do censo será o do pieço da consignação. 
$ 8.' O valor do usufructo vitalicio será o prodiicto do rendimento an- 

nnal multiplicado por dez : o valor do usufructo deixado por tempo certo 
será o producto do rendimento de um anno, multiplic~do poi tantos annos, 
quantos forem aqnelles por que for deixado o usufructo, sem que possa 
exceder a binte annos. 

$ 9.' O valor da propriedade separada do usufructo será o producto 
-do seu rendimento annual, multiplicado por vinte, dedu~indo-se o valor dp 
usufructo calculado na f6rma do $ antecedente. 

10." Quando a propriedade se transmittir separada do usufructo, a 
liquidação será feita ao proprietario e nsufiuctuario como a dois contri- 
buintes distinctos com differente responsabilidade. 

$ 11.0 O valor das pensões vitalicias ser6 o producto de  uma pensáo 
miiltiplicada por dez. 

$j 12." O valor dos moveis será o que Ihes for dado por avaliadores 
peritos. 

$ 13." O ialor das inscripcòes ou de quaesquer outros tituloq de divida 
publica, das acções e obrigações de bancos, companhias ou so~iedades, 
ser6 o que tiverem no mercado ao tempo em que se verificar a trans- 
missão. 

Art. 9." A contribuição do registo será liquidada pela,respectivo es- 
crivão de fazenda, segundo a forma e nos prasos que forem estabelecidos 
nos regulamentos. 

$ untco. D'esta Iiquida~ão haverá recurso para ajunta dos repartidores 
da contribuição predial com effeito suspensivo, e das decisões da junta 
para o conselho d'estado, sem suspensão. Nas possess6es ultramarinas ser& 
este ultimo recurso interposto para a junta de  fazenda. 

Art. 10.0 Os conhecimentos de cobrança da contribuição de  registo 
terão força de sentença passada em julgado, e serão cobrados execntiva- 
mente do mesmo modo que as outras con~riburçòes publicas. 

Art. 1 I .0 A contribuição de registo será sempre paga por inteiro por 
aquelles para quem passarem os bens, nas permutaçaes por ambos os per- 
mutantes nas arremataçòes e ad~udicafòes pelo executado e arrematante 
ou adjudicatario. 

$ 1.' Este pagamento será feito nas transmissões por titulo oneroso 
antes de celebrado o acto que a opera, o qual será nullo sem o previ0 pa- 
gamento da contribuição respectiia: e nas transmrssões por titulo gratuito 
pela f6rma prescripta no artigo 6." e seus $5, e artigo 7.', da lei de 12 
de dezembro de 184%, com a unica differença de que as letras que assi- 
gnavam os contiibnintes serão substituidas por conheamentos de  cobrança 
pela irnportancia representada por aquellas letras. 
$i 2.0 Todos os contractos por titulo oneroso poderão celebrar-se, pa- 

.gando-se a contribuição respectiva calculada sobre os valores que consta- 
rem do respectivo titulo, ou que forem declarados pelos contractantes, com 
tanto que esses valores não sejam inferiores aos que resultarem do rendi- 
mento collectavel inscripto na matriz predial. e salvo a Iiquidaçáo posterior 
do imposto, nos termos da presente lei, quando houler suspeita de fraude 
contra a fazenda. 

Art. 12 o Para os effeitos d'esta lei são consideradas as promessas de 
venda acceitas como vendas effectivas, ~agando-se por taes promessas a 
respectiva contribuição, verificada a tradição da cousa, objecto da estipu- 
lação, ao acceitante, ou que este a esteja usulruindo. 

Art. 13 W s  bens trausmittidos, quaesquer que sejam. e ainda que os 
possua terceiro, são hppotheca da contribuição, a qual será sempre inte- 



828 CONTR~~UI@O DE REGISTO 
Lhd 1)E i 7  DE AGOSTO DE 1861 

gralmente paga w m  preferencia a quaesquer creditos ainda aos mais pri- 
vilegiados. 

Art. 1 4 . O  São nullos, e nenhum effeito produzirão em juizo, todos os 
actos ou contractos que não tiverem pago a contribuicão de registo, sendo 
a ella su~eitos nos termos d'esta lei. 

São ~nexe~uiveis as sentenças e autos de concilia~ão e formaes de par- 
ti!has que, devendo-a, não tiverem pago a contribuiçâo de registo. 

São nullos todos os contractos simulados em fraude d'esta lei. 
Art. 15.O Fica o governo auctorisado, tendo em vista o regimento das 

sizas, a lei de 12 de dezembro de 1845 e mais legislação em vigor, rela- 
tiva aos dois impostos que a contribuição de registo substitue, na parte 
não reiogadd pela presente lei, a decretar em um regulamento especial : 

i." A f6rma do processo administrativo para a liquidação da contribuição 
de registo ; 

2 . O  O modo pelo qual os funccionarios publicas, de qualquer ordem ou 
jerarchia, devem concorrer para o inteiro cumprimento d'esta lei, os prasos 
e penas a que ficam sujeitos ; 

3." O modo pelo qual os individuos particulares derem noticiar na re- 
partiçào competente os contractos ou actos judiciaes de que se deva pagar 
contribuiçâo, os prasos e penas a que ficam sujeitos; 

4." As relações que deiem existir entre o processo relativo ao registo 
geral dos actos que operam transmissão de propriedade, quando este re- 
gisto venha a ser estabelecido por lei, e o processo que diz respeito A 
liquidacão e pagamento da contribuição respectiva. 

Art. 16." As violações da presente lei e respectivo regulamento ser30 
punidas, conforme as circumstancias do facto e giAu de culpabilidade, com 
as seguintes penas : 

i." Multa de 2J000 réis a 11 008000 rEis ; 
2." Suspensão do officio ou emprego de um a seis mezes; 
3." Demissão. 
Art. 17.' Fica em vigor o decreto com força de lei de 11 de agosto 

de 1852, e reíogada toda a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, aos 30 de 

junho de 1860. - EL-REI, com rubrica e guarda. - Josd Maria do Casal 
Rtbeiro.-Logar do s&llo grande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarzo de L~sboa de 3 de julho, no 148). 

Lei de 11 de agosto de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus. Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1.' A contribui~áo de registo 6 isenta do imposto addicionsl 
de 5 por cento creado pela carta de 12 de dezembro de 1854, bem como 
do imposto do s&llo de conhecimentos estabelecido pela carta de lei de 10 
de jullio de 1843. 

Art. 2." Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço de Cintra, aos i i  -de agasto 

de 1860. - EL-REI (com rubrica e guarda). - Antonio J d  d'lvila. - 
Logar do sêllo grande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Diano de Lsboa de l7  de agosto, n.O 186) 

Lei de I7 de agosto de 1861 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Alganes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cdrtes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo I." Todos os contractos por titulo oneroso poder20 celebrar-se, 
pagando-se a contribuiçáo respectiva, calculada sobre os ialores que forem 
declarados pelos cootractantes. 

Art. 2.' A disposição do artigo 8 . O  das instrucç6es regulamentares de 
f 2 de outubro de 1860 para a liquida(ão e cobrança da contribuição de 
registo 6 s6 applicavel as transmissões de propriedade por titulo gratuito, 
operadas depois da publicacão da carta de lei de 21 de fetereiro de 1838. 

Art. 3.' OS contractos de transmissão de propriedade move1 ou immo- 
tel, isenta do imposto respectivo pelas leis de 21 de fevereiro de 1838 
e de 12 de dezembro de 1844, poder-se-h50 effeetuar, declarando a parte 
que ~erificar a transmissão que os bens ou valores transmittidos náo esta- 
lam sujeitos ao pagamento de contribuiçao alguma anterior. 

$ uniw. Se esta deelaraçào for simulada, o auctor da simulaqao ficar6 
sujeito as penas que a lei commina aos que praticam actos simulados, e 
bem assim pagara com multa o duplo dos direitos que dever. 

Art. 4 . O  Fica assim declarada a disposiçáe do $j 2.' do artigo 11.0 da 
carta de lei de 30 de junho de 1860, declarado o artigo 8 . O  e $ unico 

34 
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das inrtrucç6es de 12 de outubro de 1860, e rerogada toda a legislaçtio 
em contrario. 

Mandamos etc. Dada no Paço das Necessidades, aos 17 de 
aeosto de 1861. -EL-REI, com rubrica e guarda. -Antonio José d'Avila. 
2 (@ar do s&llo grande das armas reaes). 

Cbrtb de lei, etc. 
(No Diarto de Ltsboa de  i9 de agosto, n.. 184). 

< 7 

Portaria de 27 de fevereiro de 1869 

Tendo sido presente a sua Magestade I31-Rei a representação em que O 

delegado do ibesouro do districto do Porto pede ser esclarecido sobre a 
duvida suscitada por alguns tabellrães acerca da applicaçao das disposições 
do artigo 6 . O  e seu $ iiiiico da carta de lei de 30 de junho de 1860, com- 
paradas com os artigos 1548." e 1555.0 do codigo civil, pretendendo os 
referidos tabelliães que, no caso de compra ou venda, quando a differença a 
dinheiro ror a maior das duas partes que constituem o preco. seja paga a 
contribuição de registo na razão de 6 por cento sobre cada um dos valores 
reciprocainente Lr@sm~ttidos: ha por hem o mesmo augusto senhor, confor- 
mando-se com a opinião do conselheiro director da direcçáo geral das con- 
trbiiiçòes directas, mandar declarar pela mesma direcção geral, que de- 
finindo os artigos 1644." e 184Ei.0 do codigo ciiil o que 6 contracto de 
compra e venda, e escambo ou troca, em nada alteraram as disposiçõec 
da lei de 30 de junho de i860, que t&m de ser applicadas aos diversos 
wutractos ddnidos pelo dito codigo, segundo a sua natureza; e que nos 
contractos de compra e venda os 6 por cento da cont~ibuiçào t&m de ser 
calculados unicamente sobre o preço da venda, e não sohre cada um dos 
valores reciprocamente tsansmittidos. 

Paço, em 27 de fevereiro de 1869. - Conde de Samodães. 
(No Dtarzo de Ltsboa de 1 de marco, n o B6). 

Decreto de 2 de março de 1869 

Tomado em coosideraçào o relatorio dos min~stros e secretarios de estado 
das differentes repartições, hei por bem decretar o seguinte : 

Artigo 1." É rerogada a disposição do artigo 1.0 da carta de lei de 17 
de agosto de 1861, ficando em pleno vigor a do $j 2.' do artigo 11.' da 
owte.lei de 30 de junho de 1860 sobre contribuição de registo. 

5 unico. Exceptuam-se da disposiçdo do mencionado $, 8." do artigo 4 !.O 

da referida curta de lei as transmissões de propriedade immovel por ar- 
rematação ou adjudicaçào em hasta publica, detendo u'estes casos a con- 
tribuição de registo ser calculada sobre o preço da arrematação ou adju- 
dicaçào. 

Art. 2." Ficam nullos todos OS contratos por titulo oneroso em que a 
conlribuição de registo satisleita for inferior que resulta do rendimento 
collectaiel inscnpto na matriz predial. 

Art. 3.' Fica re~ogada a legislaçáo em contrario. 
Art. 4 . O  O governo dar& conta As cbrtes das disposições d'este decreto. 
Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartições assim o 

tenham entendido e façam executar. - Paço, em 2 de março de 1869.- 
REI.- Marqwz de Sa da Bandeira - Antonio, bispo de Vizeu -Antonio 
Peguito Skxas de Andrade - Conde de Satnodães - J o d  Maria Latino 
Coelho - Seht rào  Lopes de Colheiros e Menezes. 

(No Dtacao do Governo de  5 de março, n O 50). 

Portaria de Ei de abrii de 1869 

Sendo necessario determinar o procedimento que conv6m seguir para o 
pagamento da curitribui~ão de registo, quando nos contractos por titulo 
oneroso, a que se refere o $ 2." do artigo da carta de lei de 30 de 
junho de 1860, restabelecido pelo artigo 1." do decreto de 2 de março 
ultimo, se nâo possa ter logo em attenqáo o rcndimerrto collectavel inscripio 
na matriz predial, em eonsequencia de não estar n'ella comprehend~do o 
predio sohre que versar o contrato; manda Sua Wagesiade EI-Rei decla- 
rar, pela direcção geral das contribuições directas, que em taes casos se 
observe o seguinte: 

1: Que, sem embargo de njo ser conhecido o rendimento collectavel 
do predio, o eserivào de fazenda calcule a contribuiçdo de registo sobre o 
\alar que for declarado pelas partes contractantes; 

2.' Que em seguida faça avaliar o predio pelos informadores louvados 
para o seriiço da contribuiçao predial, os quaes terão sempre em vista que 
e rendimento collectapel resultante da avaliaçào nunca seja inferior ao que . 
corresponder ao preço do contracto; 

3 . O  Que d'essa avaliação se lavre termo, intimando-a ao coatribuinte 
para que possa ter logar a reclamafão e recursos qiie tiver por conveuieo- 
tes a bem de sua justiça, debendo a junta dos repartidores, quando tenha 
logar a reclamaçáo, decidil-a rio mais curto praso possivel; 

4.O Que, depois de fixado definitivamente o rendimento eollecta\el do 
. . 
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predio, o eserivão de  Fazenda verifique se ainda 6 devida coninbuiçio de 
registo pelo contracto, para, no caso de o ser, extrahir documento pela im- 
portancia que de menos tiver sido paga, a fim de ser satisfeita pelo com- 
petente contribuinte; 

ti." Que a inscripçáo do predio na matriz seja feita em occasiáo oppor- 
tuna, embora a respeilo do seu rendimento haja pendente alguma reela- 
mação ou recurso. 

Paço, ein 5 de abril de 1869. - Conde de Samodàes. 
(No Daarzo do Cooemo de 8 de abril, na 77). 

Lei de 1 de julho de 2869 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1.O Fica revogado o n.O 3.0 do artigo 3." da lei de 3 0  de junho 
de 1860, na parte respectiva ás subrogações dos bens pertencentes a es- 
tabelecimentos publicas, corporaçaes religiosas, irmandades, seminarios, 
collegiadas, cabidos e camaras municipaes, e quaesquer outros bens de 
máo morta. 

Art. 2." Os titulos de  remissào e arrematação dos bens comprehendidos 
nas leis de S de abril de 1861 e 2-2 de julho de 1866 ficam sujeitos ao 
imposto de 1 por cento d e  s&llo, na conformidade da lei de  9 de maio 
de 1857. 

Art,'3.O Fica revogada toda a legislaçáo em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Paço, em 1 de julho de 1869.-EL-REI, com 

mbrica e guarda. - Conde de Samodães. -Lagar do s&llo grande das 
armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Diano clo C o v m o  de 19 de julho, n 159). 

Lei de 31 de agosto de 1869 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algartes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos. que as côrtes geraes decreta- 
ram e nós queremos a lei seguinte : 

Artigo 1.O São sujeitos á contribuiç~o de registo, al8m dos actos com- 
prehendidos no artigo 2 . O  da lei de 3 0  de junho de 1860: 
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1.' Os actos que importam trausmissáo de  bemfeitorias em predios 
rusticos ou urbanos. 

5 unico. São isentas d'esta contribuição as bemfeitorias adquiridas pelo 
dono do predio bemfeitorisado. 

2.' OS actos que importam tiansmissào por titulo gratuito de proprie- 
dade movel de qualquer especie e natureza de salor excedente a 504000 
rkis, comprehendendo os titulas de divida publica, de acçóes e obrigações 
de bancos, companhias ou sociedades anonymas, e bem assim os direitos 
e acçoes quando s e  verificar a transmissno. 

3.' Os actos que importam trausmissão por titulo gratuito a favor de 
ascendentes, conjuges ou esposos, veri6cando-se o casamento. 

4.' Os actos que importam transmissão de propriedade movel ou im- 
move! por titulo gratuito, feita a misericordias, hospitaes, casas de expos- 
tos, asylos de mendicidade ou infancia desvalida, casas de  educação gratuita 
ou quaesquer outros estabelecimentos de bencficencia auctorisados pelo 
got erno. 

Art. 2 . O  Os filhos espurios são considerados para os effeitos da  contri- 
buição de registo como estranhos I. 

Art. 3 . O  Nas transmissões de bens moveis ou immoveis, por titulo gra- 
tuito, entre conjuges e a favor de ascendentes, a contribuição ser& de 9 
por cento. 

Art. 4 . O  A contribuicão de registo paga pela venda de qualquer proprie- 
dade, logo que a transmissão se tenha operado nos termos da lei civil, 
ainda que o contrato se desfaça, s6 se restitue quando a mesma venda for 
nulla e assim julgada por sentença, e n8o quando for desfeita por aecordo 
das partes. 

Art. 5.O Nas transmissòes operadas pela renda em hasta publica ou por 
adjudicação judicial, ou em actos de conciliaç~o, a contribuição será paga 
dentro de oito dias, contados da assiguatura do termo da arrematação, ou 
da sentença da adjudicação ou do auto da conciliaç~o. 

$ unlco. A cedencia ou traspasse da propriedade transmittida por qual- 
quer das fórmas designadas n'este artigo depois da arremataçâo, adjudi- 
cação ou auto de  conciliação, fica sujeito ao pagamento da contiibuição de 
registo. 

Art. 6.' Quando a propriedade se transmittii separada do usufructo, O 

valor d'esta serd o producto do seu rendimento multiplicado por vinte, sem 
deducção do usufructo. 

i Antes d'esta lei os filhos adulterinos náo eram sujeitos ao pagamento da eonlribui- 
fio de registo pela transinissio de bens que herdavam de seus paes:-ResoluCão do 
upr Trib Adm de 21 de junho de 18i7 trauscripta na Rev. de Leg c de Jw , 1.5 o 

vol n a  7"1, pan 518 Depois d'e~ta lei <s filho?. espunos, embora' pcrfilhados antes 
d'elia são consiaerados estranhos para os effeitns da contribuição de reglito -Res do 
Sup. Tiib Adm de 28 de junlio de 1877, transcnpta na mesmaRea., no 7iil,pag 364. 
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Art. 7.' Quando se  der o usufructo em favor de mais de uma pessoa 
successiraniente, a contribuição será paga tantas vezes quanias forem as 
pessoas que receberem o usufructo, logo que este se verifique. 

Art. 8.O Quando a transmiss80 se effectuar por meio de partilhas, a 
contribuição ser& calculada sobre o valor que os bens transmittidos titerem 
no intentario ou qualqiier outro titulo de partilhas, escepto se for inferior 
ao produeto do respectivo rendimento collectaíel e inscripto na matriz da 
contribuiçào predial multiplicado por vinte. 

Art. 9.' Nas transmiss6es effectuadas por doaçaes onerosas, dando-se 
bens imma~eis em pagamento de algumas diridas, a contnbuiçao serh cal- 
culada por titulo oneroso sobre a importancia da dirida que for paga com 
os bens transmittidos, e por titulo gratuito sobre o excesso que houver entre 
o valor dos ditos bens e a importancia da divida. 

Art. 10." Na contribuição de registo por titulo oneroso, quando for Ii- 
quidada segundo o rendimento descripto nas matrizes, devem abater-se os 
encargos que onerarem as propriedades tiansmittidas, 

Art. 1 i." Quando se effectuar a transmiss~o de bens onerados com 
pensbes titalicias a pessoas pobres, a contribuição serb paga pelo herdeiro 
com relação a cada pensão, deduzida da mesma pensão no acto do seu 
pagamento. 

Art. 12.' A contribuicão de registo por titulo gratuito 6 regulada pela 
legislas30 em vigor ao tempo em que se effectuar o seu pagamento. 

Art. 13." A liquidação da contribuição de registo deve iazer-se no lagar 
do domicilio do finado, e na falta d'este no lagar onde o finado tiver bens 
immoveis. 

$ 1.' Se tiver bens immoveis em diversos lagares, proceder-se-ha 
liquidaç8o onde se acbar a maior parle d'esses bens, sendo esta parte cal- 
culada pela respectita contribuição directa. 
- $ %.O, Se não tiver domicilio nem bens immoveis em parte alguma, será 
feita a liquidação no lagar onde se finar. 

Art. 14.' O governo poder& fazer uso da auctorisa~%o dada no artigo 4 5." 
da lei de 30 de iunho de 1860. 

Art. 15." Fica revogada a legisfaçáo em contrario. 
Mandamos portanto, etc Paço, em 31 de agosto de 1869. -E=-REI, 

com rubrica e guarda. - Anxlmo José Braamcamp. -Logar do s&llo 
grande das armas reaes. 

Carla de lei, elc. 
[No Dzano do Cotemo dc 8 de ~etcmbro, n o  203). 

Portaria de 16 de novembro de 1869 

Suscitando-se duvidas ácerca de ser ou não exteosita As transmissões 
de propriedade verificadas antes da publicação da lei de 31 de agosto 
ultimo e aos conhecimentos extrahidos c entregues aos recebedores a dis- 
posi~ao do artigo 12 da mesma lei, que manda regular a coutrihuiç~o 
de registo pela legisla@o em ~ i g o r  ao tempo em que se terificar o seu 
pagamento; manda sua magestade el-rei declarar, pela direcçáo geral das 
cootriboii$es directas, que a citada lei n50 se refere Bs transmissões ve- 
rificadas antes da sua puhlicaç;o, que pelas leis anteriores eram isentas 
da eontribuip30 de  registo; alliide unicamente &s obrigasOes anleriormente 
creadas, mas não satisfeitas, e ás que de  novo estabelece, e que d'este 
modo a contribuirão detida pelas leis de 21 de fevereiro de 1838, 12 &e 
dezembro de 1844 e 30 de   unho de 1860 e ainda nao satisfeita, tem de 
ser regulada pela lei actual, se os respectivos conhecimentos n8o estive- 
rem extrabrdos e entregues ao competente recebedor, porque, estando-o, 
não poctem ser alterados, visto terem Força de sentença passada em jul- 
gado, nos termos do artigo 10 O da lei de 30 de junho de 1860. 

Paço, em 15 de novembro de 1869 -Anselmo Josd BraaIlleamp. 
I (No Dtarto do Governo de 16 de novembro, n.Ct6l). 

Decreto de 30 de junho de 1810 

Em conformidade do artigo i.$.' da carta de lei de 31 de aposto do 
anno proximo passado : hei por bem determinar que para a liquidaç8o e 
cobrança da contrihuir,áo de registo se obserre o regulamento que d'este 
decreto faz paite, e com elle bdrxa assignado pelo ministro e secretario 
d'estddo dos negocias da iazenda. 

O ministro e secretario d'estado dos negocio$ da fazenda e iiiteriF- 
mente encarregado dos negocios ecclesiasiicos e de ~ushça, e d6s do reino, 
assim o tenha entendido e faca executar Paço, em 30 de junho de118@.. 
- REI. - Jose Dm Fnreira. 
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R&GULAWI:'YTO PARA A LIQUIDAÇÀO E COBRABÇB DA CONTRIBUIÇBO DE REGISTO, 
APPROVADO POR DECRETO D E  3 0  D E  JUNHO D E  18;O 

CAPITULO I 

Das disposições fundamentaes sobre a contr~buição de registo 

Artigo 1 .O  Sflo su~ei tos  á contribuiçáo de registo os actos q u e  importam 
transmissão perpetua ou temporaria d e  propriedade immobiliaria d e  qual- 
quer  valor, espeeie e natureza, por titulo gratuito ou oneroso, qualquer 
que seja a deuom~oação ou fórma d e  titulo. 

$ 1.' Comprehende-se na generalidade d'este artigo: 
1.O Os contractos d e  compra e venda, escambo o u  troca, constituiçáo 

d e  empbyteuse, e censo consignativo; 
2.' As s u b r o g a ~ ò e s  d e  bens dotaes por bens proprios do marido, ou 

por bens commnns do casal, na parte relativa h meação do marido nos 
subrogados : 

3.' O retracto das vendas a retro celebradas antes do codigo civil; 
4 . O  Os actos q u e  importam transmissão de  bemfeitorias e m  predios 

msticos ou urbanos; 
5 . O  A remissáo d e  bens nas execuções judiciaes, salvo quando feitas 

pelo proprio executado ; 
6.8 A remissão de  fóros, censos e pensões entre particulares; 
7.' A separaçflo e adjudicarão d e  bens de  raiz para soluçáo das dividas 

passivas do casal dividendo; e com relação aos coherdeiros a parte que 
exceder a quota que lhes pertencer pagar nas mesmas dividas ; 

8 . O  As entregas d e  bens Feitas nos juizos d e  paz, ou o sejam directa- 
mente aos credores, ou a outrem com obrigação d e  Ihes pagar:  

9.' O s  coritractos celebrados entre coherdeiros antes d e  feitas as par- 
tilhas, ou os bens sejam pagos a dinheiro, ou trocados por outros de  a r a  
da  heranra ; 

10.' A cedencia e traspasse da  propriedade feita depois de  assignado 
o termo ou acto de  arrematação ou d e  conciliaçao, e publ~cada a senteoca 
da  adludicaçào. 

$ 2.' São egualmente sujeitos á contribuição d e  registo: 
1.' 0 s  actos qiie importam transmissjo de  proprredade move1 ou im- 

move1 por titulo gratuito feiia a rniserieordias, hospitaes, casas de erpos- 

tos, asylos de  mendindade ou de infancia desvalida, casas d e  educacão 
gratuita, monte-pios, ou quaesquer estabelecimentos de  beneficencial; 

2.' O s  actos q u e  importam transmissão por titulo gratuito d e  proprie- 
dade mo\el  ou semoiente de  qualquer especie e natureza, de  valor exce- 
dente  ab0&000 rQs, comprehendendo dinbeiro, titulos d e  diiida publica, 
acções e obr iga~ões  de  bancos, companhias ou sociedades anonjmas;  e 
bem assim os direitos e acções, quando se verificar a transmissãoe. 

Art .  2." Não são sujeitos á contribuição d e  iegisto3:  
i." Os actos d e  transmissao de  propriedade mokel ou immovel por titulo 

gratuito a favor d e  descendentes6; 

1 Não pagam contribuiçáo de registo os legados deixados aos hns(>itaes da univer- 
+idade de Coimbra e a outros estdbeleeimentos a cargo do estado-Oficio da Dir. Ger. 
dos Pm Nac de 17 de janeiro de 1881, transcripto no Dzretto, 13 ' anno, n.", pag. 
i26 e iX7. 

a Os legados e as quotas heroditar ias de valor inferror a %$O00 réis náo são sujeitos 
ao pagamento da contribuiçao de registo -Res do Supr Trib Adm de 21 de ~unhQ 
de (877, transcripta na RFZ de J A ~ .  e de Jur , v01 15 0, n 763, pag 270 e 271 

Otbcio circular da Dlr Ger dos Prop A r a  de 4 de janeiro de 1883 - I11 " %r.- 
Constando n'esta dirccção geral que alzuus escrivães de fazenda, fundando.se no n o 2 O 

5 2 do artigo i do re~ulamento de'30 de junho de 1870, não consideram sqeito 2o 
pagamento de coutribni$o de registo por titulo gratuito o v ~ l o r  da propriedade move1 
ou semovente, não excedente a308000 reis, embora as heranças consistam em diversas 
especies, outros, porem, entendem exactamente o contrario, isto e, que nas transmis- 
sbes das heraucas de bens moveis e imnioveis não tem logar a exclusão dos primeiroo, 
devendo a contribuição recahir sobre a somma dos valores reunidos foi resolvido, por 
despacho de 39 de dezembro do anno pronimo findo, que não e devida contribuiçao 
de registo pela traosmissZo de bens moveis, quando estes na0 excedam a referida ia- 
portaneia, ainda que na mesma heransa s? comprohrndam bens de eapecie diversa 

Pala cada uma Cestas espeeies dispoz alei distiuctdmeute A transmissão perpetua 
ou temporaria da propriedade imrnobiliaria seja qual for o seu valor, espeeie Ou na- 
tureza, esta em ahsoluto sujeita a contrib;ic;ão de registo (artigo l a  do regulamento 
citado) A trausmissào da propriedade move1 ou semovente, comprehendendo as espc- 
cies indicadas no n o 2 I 2 o do incamo artigo, so esta sujeita a contribui@o quando O 
seu valor exceda a .5Od000 reis 

Do que se deduz claramenie que a contribuição de registo se applica conforme a 
provenieucia dos valores que sommam &herança E, assim, sen'ella se compreheude-m 
moveis ou semoventea ndo excedentes a ãO$000 reis, não ha por este valor contribuipo 
a pagar, o qual deve ser excluido da totalidade dos bens trausmittidos. 

Deus guarde a v s DirecGo geral dos propnos nacionaeu, 4 de janeiro de 1883. 
-Joaqurm Pedi o Seabra-lll mo sr. delegado do thesouro do districto de.. . (No medo, 
iXo anno, n e 2, pag $7). 

Conf. artigo 2 o n 10 o 

3 O Banco de Portugal não e isento de pagar contribuição de registo pela compra de 
predios para estabelecer a sua sede e eseriptorio -Rcs do Supr Trib Adm. de 8 de 
fevereiro de 1877, transcripta no Daezto, i0 O anno, n o  G pag. 131 e 4%). 
Nu deve pagar-se esta contribuição pelos bem que em escnptnra a n t e ~ ~ p c i a l  um 

dos eonluges levanta do casal ao tempo do faliecim~uto do outro -Fies. do Supr. Tiib 
Adm de 6 de junho de de 18i7, tranaeriptd na Rev de Leg e de Jur., vol. i4 ', k.699, 
pag 3 6 i  a 366 

4 Tdnt0 a doaçdo onerosa feita em Pavor de um descendente, na parte onerosa, como 
a desistencia d'esta posteriormente feita pelo donatario, esta0 sujeitas a contribui$ão 
de registo - Rev, de Leg e de &r,, vol 45, n ' 748, pag 310 e 341. 
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2.6 Os aforamentos de terrenos que nunca fossem cultirados 1; 
3.' As vendas de  bens, e as vendas e remissões de fóros, censos e pen- 

sões pertencentes ao estado, ou estejam na poqse da fazenda, ou na de  
donatarios, em conformidade com a lei vigente%; 

4.O Os actos de  expropriação por utilidade publica, amigavel ou judicial; 
6 . O  Os actos de transmissão de propriedade Iitteraria ou artistica; 
6.O As pensões pagas pelos monte-pios e quaesquer estabelecimentos 

de  beneficencia ; 
7.' Os contractos de compra e venda de  embarcações nacionaes ou 

estrangeiras, sendo porkm sujeita aos direitos estabelecidos na legislaçào 
vigente a compra de embarcações estrangeiras verificada por subditos por- 
tuguezes ; 

8.6 OS arrendamentos ; 
9 . O  A transmissão de propriedade ou capitaes existentes em paiz estran- 

geiro, ainda que as pessoas que transmittirem ou aquellas para quem fo- 
rem transmittidos os bens residam no rerno, e os capitaes sejam conver- 
tidos, inventanados e partilhados em moeda portugueza 8 ;  

10." herança, por grande que sga ,  que se diridir toda em Iegados 
de propriedade movel de valor não excedente a B0$000 reis, ercepto 
quando ao mesmo legatario pertencer mais de um&;  

I I.' Os contractos de troca de bens da fazenda nacional por outros de 
particulares ; 

12." As vendas, trocas, aforamentos, expropriações, doaçbes, e quaes- 
quer contractos para adquisiçáo de terrenos ou casas para eschoias, nos 
termos do artigo 7." da lei de 27 de junho de 1866 : 

13." Os contractos de compra e venda de direitos incertos, em quanto 
se não verificar a posse dos bens5; 

1 0s aforamentos d'estes terrenos continuam isentos depois da lei de 18 de maio 
de f8W-Rev de LPV e de J f w ,  vol 15 4 n * 764, pag 563 

A venda de bens naciouaes e de foros, censos e pensôes na posse e administração 
da fazenda nacional, ainda que tenham pertencido a conventos extinctos de religiosos, 
não esta suleita a contribuieão de registo mas a subrogaqão dos bens pertencentes a 
convenlos de relt.iosas. a egrelas e quaesqtier corpora@es religiosac e a de todos os 
outros que são d~samortisados em virtude das leis de  4. de abril de i861 22 de~nnho , 
de 1566 e de $8 de agosto de 1869, esta sujeiia ao pagamento da eontr;buição de re- 
@sto.-Rm de Leg e de Jur., v01 16 O, o o 790, yaç 1.30 e 151 

1 Tendo sido deixados varios leçados em dinheiio a cidadãos portuguezes por um 
individuo fallecido em Portugal, mas cuja herança e representada em grande parte por 
apolices brazileirds, que tem de ser vendidas para se realisar o pagamento d'aquelks 
legados os legatarios não estão sujeito3 ao pagamento da conlrihuição de registo por 

aetoç de tranamissão -Rm de Leg e de Ju? , v01 16 q n 782, pag 82 e 23 
* Conf artigo i o % 2 * n - 2 -  

Nas transmissões por titulo oneroso de parte de uma herança aind? por divid~r, 
que abrange bens moveis e immoveis, não deve pagar-se a contribuiçao de registo 

lb.6 O laudemio que o senhorio directo recebe pelas alienações do 
domiriio util ; 

15." As bemfeitorias ddquiridas pelo dono do predio bemfeitorisado; 
16.' As tornas em acta de partilha, quando estas são o complemento 

dos quinhões hereditarios. 
Art. 3.' São siijeilos á eonlribuição de registo todos os actos que ope- 

ram transmissão de propriedade situada ou existente em territorio portu- 
guez, tanto do continente como do ultramar, ou a transmissão se relifique 
eutre subditos portuguezes, ou entre sul>ditos estrangeiros, ou entre estran- 
geiros e portuguezes 

Art. 4." Nas transmissões por titulo gratuito a contribuiçâo é: 
D e  2 por cento entre conpges e a favor de ascendentes; 
D e  3 por cento entre collateraes no segundo gráu; 
De  6 por cento entre collateraes no terceiro e quarto grau; 
De  10 por cento entre outras quaesquer pessoas. 
$ uriico. Os Blhos espurios sào consiberados para os effertos da contri- 

buiç8o de registo como estraiihos 
Art. 6.' Nas transrnissOes de bens imrnolers por titulo oneroso a con- 

tribuiçâo é de 6 por cento I. 
$ unico. Nos contractos de permutação a contribuição é de  3 por cento 

para cada um dos permutantcs9. 
Art. 6.' A contribuição de registo paga pela venda de qualquer pro- 

priedade, logo que a transmissão se tenha operado nos termos da lei civil, 
ainda que o contracto se desf~ça ,  s6 se restitue quando a mesma venda for 
nulla e assim julgada por sentença, e nao quando for desfeita por accordo 
das partes 3. 

antes de celebrado o contrato - Rea de Leg e de Jur , VOI 45 O, n 0  736, pag i i b  e 
il5. 

São sujeitos a oontribui$ão de registo os contratos de vend,a de quota hereditarrana 
parie respectiva a bens immobiliarios, ainda que sejam celebrados com estranhos - 
O Dareito 13.' anno, n " 10, pag 133 e seg 

1 Os actos ue importam transmissão de propriedade move1 por titnl0 oneroso não 
estão suleitos %contribuieão de regrsto, e por isso o coutracto de ecdencia de uma 
pensão pecuniana, a que o cessionario esta sujeito, e pJra cula remissao da ao eedente 
um determinado valor alustado entre ambos n3o eqla su]eito ao pagamento damesma 
contribuicão -Rm. de Leg e de Jur , vol l i  o n 0 706, pag. 470 e 674. 

z Nas permutações a contribui$ão de registo e de 3 por cento ealcnlado sobre o 
total dos bens transmitlidos, e da diflerença em dinheiro, quando esta for de valor menor 
que a causa dada em troca pela mesma parte contractante, e aquelles 3 por cento são 
pagos por ambos os permutantes se porem a difTer.:ncd cm dinheiro e egoal OU maior 
o contracto presume-se de compra evenda e aconlrib.iipão de regi$to ede 6por cent; 
sobre o preço da venda--Reo nk &tg 8 d J w ,  v01 !&.O, n * 699, pag. 945 a 267. 

3 N ~ O  deve pagar-se contribuiçao de registo por um auto de conciliação, celebrado 
em dezembro de (882, no pila1 uma das partes se obrigou a entregar a outra, em pa- 
gamento de uma divida, certas casas, livres de valquer onus,po valor de 9 9001000 
reis, a qnaes nunca chegaram a ser entregues ao credor, e nao deve igualmente pa- 
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!$ 13.' Quando se dér o usufructo em faior de mais de  uma pessoa 
successiiamente, a coiitribuisão ser& paga tantas vezes Tan ta s  forem as 
pessoas que receberem o usufructo, logo que este se ieiifique. 

$ 14." Quaodo a transmissão se operar por doayões onerosas, dando-se 
bens immoveis em pagamento de algumas diiidas, a rontribuição ser8 cal- 
culada por titulo oneroso sobre a importancia da divida que for paga com 
0s  bens trausmittidos, e por titulo gratuito sobre o excesso que houver 
entre o valor dos ditos bens e a importancia da divida 1. 

!$ 15." Quando se effectuar a transmissdo de bens onerados com pen- 
s e s  vitalicias a pessoas pobres, a coutribuiçâo será paga pelo herdeiro, 
com relação a cada pensão, e deduzida da mesma pensão no acta do seu 
~ g a m e n t o .  

5 16.' Quando se effectuar a transmissdo de inscripçõrs ou de  qtiaes- 
quer outros titulos de divida publica, de acçòes e obrigações de bancos, 
companhias ou sociedades, a contribuição ser& calcnlada sobre o valor que 
taes ti tdos tiiei em no mercado ao tempo em que se lerificar a trans- 
missào e. 

Art. 8.0 Quando a transmissão nâo poder ser calculada 5 vista do titulo 
pelo qual se effectuar a transmiss30, ou por declaraçào das partes nos con- 
tractos onerosos, ou quando houver suspeita de fraude contra a fazenda, 
prvceder-se-ha á Iiqnida~áo do valor dos bens tranrmittidos nos termos 
dos $$seguintesg: 

$ i. O valor dos bens de raiz ser8 determinado pela avaliação dos 
peritos, tendo-se em iista os contractos anteriores, ou outros actoç que 
se refiram ao valor dos mesmos bens, com tanto que o rendimento d'elles 

car-se a avaliac;áo dos bens desvinculados o artiqo 8 a §S 8 a e 9 o da mesma lei - 
Rea de Leg e de dur , v01 16.*, n.' 803, paç 360 e 361 Vej tarnbein O Ddretto, 15 
aono n 23 pag 366 e 367. 

1 '~onf Ss  2 e 6 d'este artiço, e lei de 13 de abril de 1847, artigo 7: -Vej. 
O Daeito, 18 o anno, n o 6, pag 93 

Tendo um individiio feito em 1853 a favor de uma ~rmã uma doação para casamento 
com reserva de usufructo, e com o direito de o doador desimar qual dos filhos do ma- 
tnmonio Gaauella irmã hd de haver a oioariedade. e tnniiõn doador fall~rirlo ern1RRI .. . -. 
com ie?tnmcnr<i. nu qual. testando 3 r i ~ o r  a: iliur lilri:, dá t1.k iirr:, a d< sicmii (ara 
havrra ~,ropri~dsd? 11" btlcro Ciiodo, Je;*laran~ln qu. por essa I,irrii? IIir p;~g; o iiizsmo 
obieeto do:ido. nào dev? I i w  p:,;ar.?? v~intnbiiir%n dc ircioto oela trnntmirsào rc.ali- 
saaa em 1863, mas deve pigãr ie pela transmi&ão verifiiada êni 4881 como doação 
de bens em pagamento de divida -Reu de Leg e de Jur , v01 16 O, n 801, pag. 3Z6 
e 397 V- .  

z Vel O Dtrezto, 16 anno, n o 26, pag 406 e 407 
A transmissão de paprrs de crfdito que não tenham cotaçdo no iiierpado nlo esta 

sujeita ao pagamento de contribui~ão de reoisto -0íiieio da Dir Ger dos Prop Nae 
de 25 de maio de 1880, transerfpto no Da eyto 12 anno, n o  27, pag b28 

A liquidação da eontribuição dz registo por tmlo gratuito esta sujeita as preseri- 
DWs do artlgo 7 o e não as do artigo 80.- Hes do Siip Trib Adm. de 16 de setem- 
bro de 1883 (no Dzar~o do Gouewo de 7 de março de 1883, n o  82, pag 840 e $41). 

nunca se repute inferior ao rendimento collectavel da matriz predial, menos 
a ~mportancia dos encargos que os onerarem. 

S." O valor dos bens livres ser& o producto do seu rendimento mul- 
tiplicado por tinte. 

S3.O O valor dos bens eniphyieuticos será o producto do seu renduneotn 
multiplicado por vinte, menos a somma de Miite fóros e urii I~udcmio. 

$ 4." O valor dos bens subempbyteuticos ser& o seu rendimeiito mul- 
tiplicado por vinte, abatidas vinte pensões e um laudemio, se estiver 
estipulado. 

$j $.O O valor do dominio directo será o producto do cauon mu!tipli- 
cado por qinte e mais um laudemio. 

$ 6.0 O valor dos fóros, censos e pensões nasremissões operadas entre 
p r t d a r e s ,  sèrá o que for estipiiiado pelas partes, salva a disposiç2o do 
artigo i i." g 2." d'este regulamento. ,s ,V." O vala1 do usufructo ~italicio ser& o producto do rendimento 
a ~ o u a l  multiplicado por der ;  o valor do usuiructo delhado por tempo certo 
será o producto do rendimento de um anno multiplicado por tantos annos 
quantos forem aquelles por que for deixado o usufructo, sem que possa 
exceder a \irite aiinos, e passando este a terceira pessoa, o seu çalor será 
o producto do rendimento de um anno mul~iplicado por tantos annos quan- 
tos faltarem para completar o tempo do usufructo. 

Se o usufructo for de inscripções, ou quaesquer outros titulos de d~vida 
publica, de  acsões ou obrigações de bancos, compauliias ou sociedades, o 
seu ralor sera o de metade do preço que taes titulos tiverem no mercado 
ao tempo em que se irerificar a traiismissão. 

8.' O valor da propiiedade separada do usufructo ser$ o producto 
do seu rendimeiito multiplicado por ~ i n t e ,  sern deducçao do usufructo, saho 
se a contribuição respectiva ao usuiructo tiler sido paga pelo proprietario 
antes de consolidar o usufructo com a propriedade '. 

$ 9." Quando a propriedade se kraiismittir separada do usufructo, a 
liquidação será feita ao proprietario e usiifructuario, como a dois contri- 
buintes dislinctos com differente responsabilidade, e regulada pela legis- 
laça0 em vigor ao tempo em que se verificar o pagamento da contribuição. 
Esta disposição 6 applicavel ao propiietario que quizer antecipar o paga- 
mento %. 

1 Conf. artigo 7 8 i2  " e 67 ' 
Um contracto de compra e venda de certos bens com reserva de usufrueto em favor 

do vendedor esta unicamente SuJeito a contribuição de registo ela transmissão da pro. 
priedade, e não pela do usufructo -nea de Leg. e de h?., vof i& O, n: 685, pag i34 
e 135 
O usufruetuario que herda a propriedade paga contribuição de registo por esta, 

deduzindo-se porem o valor do UsuPnictO. - O Dt~etto, 13 Qn , n o  14, pag 188 e 489. 
2 Quando a propriedade e transmittida separada do usufructo, o propnetario so 4 



$ 40.0 O valor das pensões vitalicias ser& o producto de  uma pensão 
multiplicado por dez. 

$ 11.0 O valor dos moveis e semoventes será o que tbes for dado por 
avaliadores peritos. 

$ 1e.O 0 valor das bemfeitorias ser& tambem regulado por avaliaçáo. 
Art. 9 . O  A contribuição de registo por titulo gratuito ser& liquidada , 

pelo respectivo escrivão de fazeuda, e regulada pela legislação em vigor 
ao  tempo em que se. effectuar o seu pagamento, salto o que se dispòe no 
artigo $26.". 
- Art. 10." Os conhecimentos de cobrança da contribuição de registo tem 
força de sentença passada em julgado, e serão cobrados executivamente 
do mesmo modo que as  outras contribuições publicas. 

$ unico. Estes conhecimentos esta0 sujeitos ao imposto do s&lto, na 
conformidade da lei de 30 de agosto de 1869. 

Art. 11." A contribuição de registo, depois de ter sido devidamente 
liquidada, serti sempre pagá  por inteiro por aquelles para quem passarem 
o s  bens, nas perrnutaçaes por ambos os perrnutantes, e nas arrematações 
e adjudicações pelo executado e arrematante ou adjudicatario. 

l . O  Este pagamento será feitw nas transmissões por titulo oneroso 
antes de celebrado o acto que a opera, o qual seiá nullo sem o previo 
pagamento da contribuiçáo respectita, não podendo adrnittir-se posterior- 
mente esse pagamento simples ou em dobro para sanar a nullidade d e  
taes actos%. 

obrigado a pagar a contribuição de registo quando consolidar o nsufmcto com a pro- 
pnedade e por isso, se fdllecer antes d'essa cdnsolidação não se deve a contribnição 
que lhe201 liquidada, mas sómente a que fôr ~iquidada'~ela nova transmissão se 
quando ousufructuano 6 Iierd~iro do proprietar~o fallecido, entre as duas transmi&õei 
tiver decorrido o praso de tres annos -Rev. de Leg e de Jur , vul. 13 O, n o  645, pag. 
3% a 346 - - - - - - - 

Nas transmissões por titulo gratuito, quando a propriedade se transmittiu separada 
do usufmcto, o proprietario e obrigado a pagar a contribuição logo que consolide o 
usufmcto com a propriedade, embora a consolidação seja feita por contracto oneroso. 
O usufructuaiio continba n'este caso a pagar a eontr,buição que lhe foi liquidada, apesar 
de se ter realisado a cousnlidação em favor do proprietario Pelo contracto oneroso que 
operar a wnsolidaçio e tambem devida a competente eontrlbuição de registo por titulo 
bneroso, como se o contraelo de transmissão do usufrueto fosse celebrado entre o usu- 
frnctuario e um terceiro - Rmzsla cit , vol i5  O, n 735, pag 102 

Tendo-se feito uma doação para casamento na vioeucia da lei de 30 de junho de 
4860, com a condicio de reverei,, parao doador, não teudo filhos a donataria, e deque 
a donataria, ainda que fallecesse com filhos não podaria applicar os bens doados ao 
pagamento de suas dividas, se a donataria 'pagou eoutiibuicão de reEirto como usu- 
fructuaria dos bens doados os filhos d'ella so t8m a pa ar &n~ ibu i~áo  pela proprie- 
dade separada do usufmeti -Res do Sup Trib Adm %e 14 de junho de 1877, traus- 
cripta na Reei de L?g e de Jur ,  v01 li. O, u' 7 i$ ,  pag. 5.58 e 559 

1 Conf artioos 66 ' e 156 o 

Vej. a no& ao arrigo P n o 13 q e artigo 14 o 

Nas transmissões por titulo oneroso a falta de pa-amento da eontribuição de registo 
lei@ antes d'ellas, ou no praso de 30 dias, contad& depois da transmissão, quando' 
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Exceptuam-se da disposição consignada na primeira parte d'este $ as 
transmissães operadas em hasta publica ou por adjudrcação judicial, actos 
de coneilia~ão ou subrogação de bens dotaes, cuja contribuição será paga 
dentro de oito dias, contados da assignatura do ternio de arremataçao, da 
sentença de  a d j u d i c a ~ ~ o ~  do auto de conciliação ou da sentença que aueto- 
risou a subrogação 1. 

$ 2.' Todos os contractos por titulo cineroso pode~iio celebrar-se,-pa- 
gando-se a contribuiçi30 respectiva calculada- sobre os valores que consta- 
rem do respectiuo titulo, OU que forem declarados pelos.contractaotes, 
com tanto que esses valores não sejam inferiores aos que resultarem do 
rendimento collectavel inscripto na matriz predial, abatidos do mesmo 
rendimento os encargos que onerarem as propriedades transrnittidas, e 
salva a Iipu~dação postenor do imposto nos termos da lei quando houver 
suspeita de fraude contra a fazenda%. 

Exceptuam-se os contractos relativos a predios accidentalmente destrui- 
dos depois de inscriptos na competente matriz, os quaes poderáo cele- 
brar-se pagando-se a contribuição respectiva calculada sobre os valores 
que forem declarados pelos contractantes. 

Art. 18.' Para os effeitos da contribuido de registo são consideradas 
as promessas de venda como vendas efl'ectivas, pagando-se por taes pro- 
messas a respectita contnbuiqão, verificada a tradiqio da cousa, objecto 
da estrpulaç&o, ao acceitante ou que este a esteja usufruindo. 

isto e permittido, produz a nullidade do aeto juridico qne devia operar a transmissão, 
o qnal não pode ser revalidado pelo pagamento postenor da contribuiçáo, mas simpela 
repetição do acto juridico Para este caso se repetir deve o juiz aunullar o primeiro 
por despacho. O indi~iduo que não pagou por aque>lles actos ou eontraclos a contn- 
bm@o de registo em tempo competente não esta sujeito a multa alguma - Rm. & 
Leg e de J w  , v01 10 O, u 0500, pag 499'~ej esta mesma Reu , n:49'1. pag 378 e 379. 

1 Conf lei de31 de daosto de 1869 arlieo 5 O ,  lei de 13 de abnl de 1874, artigos4.*, 
4 * e i2 O, lei de 18 de &to de 1880, drtigO 12 O e 8s 

2 Conl. art. 7 .  $5 3 o e 12 O, e I@ de 31 de agosto de 1869, artigo 10' 
A consignação de rendimentos nao eeucargo que deva ser deduzidona eontnbuiqão 

de registo devida pela transmissão por titulo oueioso de uma propridade inrmobiliarrr: 
- Res. do Sup Trib Adm de 48 de janeiro de 1877, transcnpta na Reu. de Leg e de 
lur., vol 44 ", 2.- 69k, pag $83 e 28L. 

A consignaçao de rendas de um predio em favor de terceira pessoa, a titulo de 
atimentos e um verdddeiro encargo que de& ser attendido na Iiquidaçáo da mntnhni- 
gão de regiao.- Res do Sup. ¶'ri; Adm de 6 de junho de 1877, transcnpfa na R+%. 
& Leg e de Jur vol 15. n ' 741 pas $54 a 254 

Segundo a le;de 12 de dezembro :e 1846, que regutou o pagamento dos direitos 
de transmiàsão, ale a execução da lei de 30 de ]unho de i860, deviam ser dedmtdos 
na iiquidação d'aquella contribuição todos os encargos que pesaswm sobre os bens 
transmittidos - Res do Sup Trib Adm de 13 de julho de i871, transcnpta na Rev. 
de Leg e de Jur voi. I6 ' n 750, pag 368 a 330 

Na liquidaçã(da eontribuição de registo, devida pela compra, não se abale aimpor- 
tancia das eontrbuições geraes do estado, mnnicipaes ou pamehiaes:-Otlk(o da Dir. 
Ger. dos ~ o p .  Nac. de 1 de ~unbo de 1873, transonptu no &r&, 4.0 a-, n.' 88, 
pag. M4. 
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&-t~~4&~,tDs$~ens .taansinittidos são hypotheca da cantrihuiçáo- 
ht.<.i&;U ,$aó ..nullos,. e nenhum effeito produzem em juizo, todos os 

astog ;ou . c o n ~ r a ~ ~ p e I o s  quaes se,n&o tner  pago a contribuiçáo de  registo, 
JndoTs blla supitos '. 

a sea qsepigei+ as sentenças e autos de concdia@o e forpaes de par- 
tilhas, que, delendo-a. nao tireiem pago a contribuiç80 de  registo9. 
-',$ãiwnaUsb t o d a  ibs , c o ~ t r a ~ t o s  srmulados em fraude das leis s@re a 
eetitribuipào de ~egisto. . 
.*,.Art. 15." AB viola@es das leis âobre d contrlbuiçáo de  registo e resp& 
&o r e g u l a m m t ~  -será0 punldas, conforme as circumstancias do facto e 

de wlpabBdade,.mm as seguintes penas 3 : 
r 1,"ult.a d e  24000 a 100$000 reis ; 
1, %.a Suspeqsáo .do oí6cio ou emprego de  um a seis mezes ; 

3." Demissào. 
CAPITULO 11 

Das declara&ei que devem servir de elemento 6 liquidaçáo 
da contribuição de registo 

- &rt.,,L6,0 Os-~p&yiduas em falo[ de  quem se fizer doação, nomeação, 
Isgado, inst&ui@o de 4erdeuos e em geral qualquer contracto ou acto ju- 
dicial de que s e  dela gagar a contribuição de registo, ficam obrigados a 
declaral-o ao respectivo escrivão de fazetida do concelho ou bairro nos 
@aos ad~ante  indicados 4 : 
- i? Dentro de trinta dias da  data do contracto ou acto quando outorguem 
pessoalmeqte ou por seus procuradores, ou da acceitaçáo nas doaçòes; 
2." Dentro de trinta dias da data do contracto ou acto não outorgando, 

1 Conf artigo 20 o 

Sâo nutlasas transmissões por tilulo oneroso das quaes se não pagou a contribuição 
demgkstq na epocha marcada pela lei - Offie~o da Dir. Ger. dos Prop Nae. de 19 de 
)w@in> de 4877, transcrrpto no Dwdo, 9 * anno, n o 5, pag 76 e 77. 

2 Quando, em auto de conoliaçao, o devedor da ao credor bens immobilianos para 
pjgamento da divida, este acto esta sujeito a coutriboi@o de registo, a qual tem de ser 
paga dentro de30 dias contados desde a assignatura doauto de conciliaçáo, salvo]usro 
imped~menio -Reo. de Leg e de Jur , vol 15 O, n o  737 pag 134 e i35 

,s O tabellião que fer areeciêcação de uma escriptura de consignação de rendimen- 
tos, na qual se havia por equivoco substituido o numero de 19 annos por 29, não I?- 
ecrrse em nenhuma das penas impostas aos transeresaores das leis sobre contribuiçao 
&registo pelo regulamento de 30 de junho de 18i0 -&v. de Leg e de Jur , rol. iU.* 
q: 755, pag. 421 

As aueloridades judieiaes são as rbmpetentes para imporem as mnlta~ rommi- 
nadas no reeulameuto de 30 de ]unho de 18'40 - Rev de Leg. e de Jur., ~ o l .  10 O, 

&; Ei8 pag.379 e 580 
> 4 A's,mtas comminadas no 8 uuico do artigo 17 o não são appiicaveis aos indim- 

s a qe se -fere. o artigo 16 a estes e applieavel a pena de multa Cnmmlnaan no 
%o 18- -&v. de Leg. e de JU;., v01 10 " u 505, pag 579 e 580. 
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e sendo moradores no concelho onde o contracto se celebrar ou o aeto 
praticar ; 

3.' Dentro de trinta dias da data da abertura do testameato sendomora- 
dores no concelho onde esse testamento se abrtr; 

4,' Dentro d e  trinta dias contados do obiro, não havendo testamento 
sendo moradores no concelho onde esse obito se d8r. 

$, unico, NXO sendo moradores no concelho, mas tendo o seu domicilio 
no continente do reino, o prazo será de sessenta dias. 

Nas ilhas adjacentes será de tres mezes, e de  um anno nas provinciaa 
ultramarinas. 

Art. 17." Se aqnelles, em cuja casa falleeer alguem, soubesem que o 
fallecido deixa herdeiros ou legatarios sujeitos á contribuição de r s i s to ,  
SBO abrigados a declaral-o ao respectivo escnrão de fazeuda de coaceJho 
ou bairro dentro de trinta dias contados do fallecimento. 
f, unico. A omissão será punida com a multa de 10$000 ate 20b000 

r&, e quando o omisso sela herdeiro ou legatario pagar&, al8m d'esta 
multa, mais o dobro da contribuiçáo designada na lei, não excedendo po- 
rem o total d'esta pena a importancra de 100,&000 reis. 

h r t .  18." Aquelle que ficar de posse de herança, cnjos i n t e r e d o s  
forem todos maiores, será obrigado, debailo das penas estabelecldas no 
artigo antecedente, a declarar ao respectivo escri~ão de  fazenda & cpn- 
celbo ou bairro, dentro de sessenta dias, contados do  iallecimento, se  pro- 
cede OU D ~ O  a inbentario e partilha judictai, e eni que jiirzo. 
$j 1." Se  dentro d'este prazo iião fizer esta declaração, ficar&, apenas 

elle findo, iucurso na pena estabelecida no artigo 17.O, e será al6m d ' k  
obrigado, a requerimento do ministerio publiro, a fa7er iuieutario e par- 
ttlba judic~al. 
- r$ 2.',Quando haja declarado proceder a ioíentario e partilha judicial, 
e trinta dias depots d'esta declaraçso ainda o náo tiver começado, ser8 pu- 
nido com as multas estabelecidas no s antecedente, e obrigado tambem, 
a rqiiesimento do ministerio publico, a fazer o referido inventarro e per- 
t iba  judkial. 

$ 3.' Se declarar que não procede a in\entario e parlilha judicial, ser& 
obrigado a apresentar ao respectivo escrivão de fazenda do concelho ou 
bairro, dentro do prmo de sessenta dias, contados d'esta deciaração, um 
balanyo ou iulentario jurado de toda a herança, ficando, no caso de náo 
fazer esta apresentação, sujeito ás multas estabeleridas. 

$ 4." Quando no prazo marcado no $ antecedente lhe n8o seja possivel 
concluir o dito balanço ou inkeutario, apresentará ao menos dentro Cesse 
prazo a pai te que lhe tiver sido possivel realisar, declarando os  motivos da 
impossibilid~de, e pedindo O tempo que lhe for ainda indispensavel. O es- 
crivào de fazenda do concelho ou barrro, interpondo o seu parecer, levar& . , 
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um exemplar do mesmo modelo n.' 1, com a déclara~áo de náo ter havido 
dito. Be o regedor faltar a esta disposição, o administrador do concelho 
euah imo mndará lavrar um auto d'essa falta, que remetterb ao magis- 
tr&& competente, para ser imposta a multa que for julgada dentro dos 
liwtes mareados no n.' i." do artigo 15.' d'este regulamento. 
- Art. 25.' As declarações em que, na conformidade dos artigos ante- 
&dentes, se tiver passado recibo aos funccionarios que as apresentarem, 
será0 averbadas no livros das notas ou conciliações. nos inventaiios, e b 
margem dos respectivos contractos ou sentenças de ~ulgamento de parti- 
bas, e convenientemente guardadas para comproiar as mesmas verbas. 

Art. 26.0 Todas as vezes que depois da publicação d'este regulamento 
sccorrer mudança nas possuido~es de bens, o escrivào de fazenda do con- 
celba ou bairro em que essa mudança se terificar, se dentro do prazo de 
Qrinta dia$ selhenão tiverem feito as declarações,ordenadas tios artigos 21  .p, 
%L0, 23.q e24.O. ou se no caso d'ellas se não deverem fazer perante elle, se 
lhe não tiver apresentado certidão de se terem feito onde se deviam fazer, 
ou pm+iidb')b%Fbmpetente documento que se pagou ou que se não deuia por 
esta~gigbangruimposto ou contribuição alguma, intimará os noios possuidores 
para ho paz0 de quinze dias lhe apresentarem os titulas da sua posse. 

f, unico. Se dentro d'este prazo ou de outro egual, que por motieos 
attendiveis o mesmo escriváo de fazenda Ihes poderá conceder, não forem 
apresentados, considerar-se-ha aquclla adquisisào como proveniente de 
estranho, sujeita á respectiua bontnbuiçào, que será lançada sem que seja 
depois admittida prova alguma em contrario, ficando alem d'isso sujeitos 
ás penas em que tiverem incorrido. 
- skrt. 27." A proporção que os escrivães de fazenda forem recebendo as 
relações de que trata o artigo e&.", as irao numerando por ordem chro- 
d o g i c a  e emassando, classificando-as por freguezias, procedendo simr- 
Ihantemente a respeito das participaçáes dos hbelliães e dos escri\âes, a 
que se referem os artigos 21.", 2%' e 23.0 

$ 1.* Estas partic~paçòes e dcclaiações, quando Forem relalkas a actds 
de transmissa por titulo gratuito, serão lançadas por extracto em um 
livro conforme o modelo n." 2, contendo: 

1.O O nome d'aquelle de quem proveio a transmissão ; 
2.. O nome d'aquelle a favor de quem se opéra a transmissào; 
3.' O mmero que tiver a respectiva participacZio ; 
1.O A freguezia a que respeitar ; 
Lima A referencia aos respectivos documentos e todas as obseri.açóes 

essenciaes para mostrar o fundamento da transmissão e quaesquer outros 
&elarecimentas. 

I $ Esle livro lerá iim indice alphabelico, onde se lançardo os nomes 
'lw as pessoas comprehendidas nos n."' i ." e 2.' 

$ 3.O Este indice será feito em quartos de papel e encadernado quqnda 
estiver constituido o livro respechvo. . ,i 

Art. 28.O A16m do livra da registo geral, de que trata o arligo'aptp, 
cedente, haver$ outro, segundo e modelo n.O 3, para se lançarem as ver- 
bas que hão de servir de base para a Iiquidaçâo da contnbuiçào de registo 
que Iiouver de arrecadar-se. 

$ uuico. Estas verbas deverão ser lançadas com referenc!a a cada trans- 
missào logo que se conheça ser devida a contribuição, esteja ou não Iiqui- 
dada, e d'ellas se fará menção na casa das observaçães do Iivro, modelo 
n.O 2, por meio de referencias numericas. 

Art. 29.' Ao escrivão de fazenda pertence: 
i.* Fiscalisar se as drfferentes auctoridades, empregados ou interessa- 

dos, a quem compete fazer as declarações e participações que ficam orde- 
nadas, cumprem com a sua obrigaçao ; 

2 . O  Remetter ao delegado do thesouro, at6 ao d u  i 6  do mez i m m e ~  
d a t o  a cada trimestre, copias das participações que durilde este t~imestre 
houver recebido com relação Bs transmissões que no mesmo t r i ~ s b e  kive 
rem occorrido nos seus concelhos ou bairros; I 

3.O Participar-lhe tudo o mais que a tal respeito e por qualquer h m a  
lhe constar ; . , 

4.' Conesponder-se officialmente com todos os funccionarios que &e 
deverem prestar esclarecimentos, e quando algum Ih'os nno prestax e g  
tempo razoavel, participar essa falta ao respectivo delega& do thesouro 
para que este d& as providencias que estiverem ao seu alcance, ou as peça, 
pelo ministerio da fazenda, á direcção gero1 dos proprios naciohaes. 

Art. 30." Os agentes do ministeiio publico e todas as auctortdadw 
ecelesiasticas, civis e militares aumliarâo, dentro dos limites dosseus car- 
gos, os escriváes de fazenda do concelho ou bairro, no que Ihes requer? 
rem para cumprimento da lei. . t  

A&. 31." Os agentes do ministerio publico int&irao em ;i@tude,rh, 
despacho especial do juiz ou do adrninistradw do comelho ou  b a ~ t r o , , ~  
de'quem suas Tezes fizer, em todos os intrentarios, quer juheiaes, que1 
p rkx la res ,  d e  krauça sobre que recáia a contnbuição d e  ~egisto,  e r+ 
ptiereiíão delies quanto seja a bem da fazenda nacional i. - . ,. . , . 

Art. 32." OS juizes de direito nas comarcas, e os magistrados dep~lioia  
correceional em Lisboa e Porto, na occasigo des oorreigães aiqueiproce- 
derem, examinarao e8erupulosamente se os tabelliàes ,e eacnvdes @ze~am 

4 , 1 ~  

1 Nas eornareas de Lisboa eporto os delegado5 do pro~maitor rego deveq intervir, 
roolunetameute com os curadores geraes dos orphãos, nos inventarios de menop a 
que se descre~ern bens de que se deva.eomribuição de rcgisto porém a falta &'sua 
intervenção não 6 nullidade iusnpprivel - Rev de' e'dd Jur, vol. 10 O, n 6 41, 
pag 374. e 373. 3 , I  / I  , , 
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as ' participaç6es a que são obrigados, e se estão competentemente aver- 
badas, devendo terificar a exactidão d'estas verbas pelos recibos dos escri- ' 
vBea de fazenda, que egualmente lhes deierão ser apresentados. 

CAPITULO IV 

Da liquidação e cobrança da contribuição de registo 

Art. 33." O escrivão de fazenda, tendo nolicia de qualquer aconteci- 
mento que possa dar logar h contribuição de registo. instaurar8 o processo 
para a competente Iiquidayão dentro do prazo de tres dias contados da data 
d'essa noticia, e juntara ao processo os esclarecimentos correlativos a que 
se referem os artigos 21.", 22.", 23." e 24." lavrando d'isso o respectivo 
termo. 

Art. 34." Se os esclarecimentos a que se referem os artigos 2 1 . O ,  22.". 
23." e 24." não forem sufficientes para se conhecer se deve ter logar ou 
d W  8 liquidação, o esmvão de fazenda procurará obter todos os mais que 
necessarios forem. 

Art. 3 5 . O  Se, reunidos todos os esclarecimeotos, o escrivão de fazenda 
entehãer por eiles que não ha a liquidar contribuição de regtsto, por se 
verificar alguma das circumstancias marcadas no artigo 2." d'este regula- 
mento, continuará, deatro de tres dias depois da recepção do ultimo d'esseq ' 
èsclarecimentos, vrsta do processo ao competente agente do ministerio 
publico, para responder em vinte e quatro horas sobre esse ponto, e co- 
brado o processo, logo que finde este prazo, declarará por seu despacbo, 
proferido dentro de outros tres dias contados da recepçào do processo, que 
procede 6 liquidação ou que ella não tem logar. 

$ 1 . O  Quando o escrivão de fazenda declarar que a liquidayão não tem 
logar, remettera o processo dentro de vinte e quatro horas contadas da 
data d'esse despacho ao respectivo delegado do thesouro, para que este 
confirme ou revogue a sua decisão. 

$ 2." O delegado do ttiesouro, dentro de quinze dias contados d'aquelle 
em que receber este processo, o devolverá ao escrivão de fazenda com 
despacho em que confirme ou revogue a sua decisão. No primeiro caso 
será o pracesso architado, e no segundo seguir-se-hto os termos da Ilqui- 
daçáo. 
. $i 3.' Quando no mesmo processo houver diversas hgpotbeses, enten- 
de& o escriv8o de fazenda que n'umas se deve e n'outras se não deve a 

contribuição de registo, observar-se-hào a respeito d'estas hypotheses em 
que bouier dulida os termos marcados n'este artigo, suspendendo-se 9 
processo a respeito d'aquellas hjpotheses em que nóo houver duvidas, e 
proseguindo a liquidação de toda a contribuição que for devida depois de 
decididas essas duvidas por despacho do delegado do thesouro. 

Ari. 36." Se em vista dos elementos a que alludem os artigos 21.", 
22.", 23.', 24." 34." se não conhecer o grau de parentesco entre O do- 
natarro, legatario ou herdeiro, e o doador ou testador, o donatario, lega- 
tario, herdeiro, testamenteiro, cabeça de casal ou inventariante sera ~ntt- 
mado pelo escrivdo de fazenda para dentro de um prazo razoavel, nunca 
inferior a oito dias, marcado pelo mesmo escrivão de fazenda, apresentar as 
provas legaes do grau de parentesco. Este prazo póde ser prorogado peIo 
escrivão de fazenda. 

$$ 1." Estas pratas consistem nas competentes certidões de filiayão, 
acompanhadas de attestados dos respectivos parochos e administradores 
de concelho, sentença ludicial ou justificayão por testemunhas legalmente 
processada, Acerca da identidade de pessoa. 

$, 2.O Se dentro do prazo marcado não se apresentarem estas provas, 
a contribuição será liquidada como a estranhos, restituindo-se porbm a 
differença ao interes,ado que provar o seu gráu de parentesco, se a inti- 
mação tiver sido feita unicamente ao testamenteiro, inventariante ou ca- 
beça de casal, e nâo a elle proprio. 

Art. 37.O Se dos esclarecimentos obtidos se conhecer que algum dos 
interessados 6 menor, proceder-se-ha á liquidação com intimação do seu 
legitimo representmte, e quando o não haja, o escri~ão de fazenda lhe 
nomeafi para esse fim um curador, ao qual deferirá o competente jura- 
mento. 

Art. 38.' O escri~ão de fazenda do concelho ou bairro onde o finado 
tiver O seu domicilio, ou onde se fizer o contracto de doasão, ou de qual- 
quer outra natureza, de que se dever a contribuição de registo por titulo 
gratuito, 6 o competente pdra a liquidação d'esta contribuirão '. 

$ i." Na falta de domicilio do finado, a liquidação se far6 onde o finado 
tiver bens immoveis. 

$ 2.' Se tiver bens immoveis em diversos lagares, proceder-se-ha 6 
Iiquidação onde se achar a maior parte d'esses bens, sendo esta parte 
calculada pela respectiva contribuição directa. 

$j 3 . O  Se não tiver domicilio nem bens immoveis em parte alguma, ser& 
feita a liquidaçdo no logar onde se finar. 

$ 4." Finando-se em terra estranha e não tendo domicilio, nem bens 

1 Vej Otneio da Dir Ger dos PrOP. Nac. de 20 de maio de 1880, transcripto no 
Direrfo, 12 o anno, n.' 27, pag. 427 e W. 
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hinoveis, sei6 feita a Iquidaeão no logar da sua ultima reaidencia no 
paiz. 

$ 5 . O '  A contribwicão nas transmissões por titulo oneroso paga-se no 
eancelho ou bairro em que forem situados os bens. 

Art. 39." Quando os differeotes  empregado^, a que se referem os arti- 
gos-21.", B.", 23." e 2 4  O, ndo tenham satisleito as obrigações que lhes 
s8o i q o s t a s  pelos mesmos artigos, o escri~ão de fazenda, alem do que lá  
fica disposto no artigo 26 O, requisitara oiücialinente do competente 
registo uma copia do lestamento, a qual lhe será promptameote remeti 
tida. 

$ unico. Não se achando ainda o testamento registado, o escrivào de 
fizénda intimara a pessoa que o tiier para dentro de tres dias, debaixo da 
multa de 10&000 rkis, o lerar a registar. 

Art. 40." Para a deducção, de qtie trata o $, -2.O do artigo 7.' d'este 
regulamento, devem ser attendidos unicamente os encargos legalmeiite 
jtistificados, e quando outros se deduzam, os funccionarios responsaveis 
deicm soffrer a multa em que por esse facto ineorrereml. 

$ I." São aitendidos na deducção: 
I." O valor dos beiis imrnoveis que nas transmissões effectuadas por 

doar8es onerosas forem dados em pagamento de dividas, visto que sobre 
e s ~ e s  bens tem de recahir a contr~buiçâo de registo por titulo oneroso, 
nos termos do artigo 7." $ 14." ; 
c 2." As esmolas, legados e pensões que onerarem as heranças: e os 
rórod. censos e pensões impostos nas propriedades transmittidas; 

3.' As verbas expressamente designadas pelo testador para demandas, 
'~nt r ibuiçòes  e outras quaesquer despezas; as despezas do funeral, de 
suffragios, custas do inveritario, registo e s&llo do testamento ; os impostos 
em divida & fazenda pubbca ; 
4." As dividas do testador legalmente comprovadas; as diiidas activas, 

gue foiem fallidas o11 litigiosas, assignando o credor termo em que se 
obrigue a pagar a respectiva contribu~ção dentro de tres mezes contados Bo 
&a do recebimento, sob pena de incorrer na multa do dobro d'ella%. 

2." NBo são attendidos na deducçèo : 
1." O valor do usnfructo quando a propriedade se transmittir separada 

d'elle ; 
2." O ~ a l o r  dos encargos sobre legados e deixas feita5 a mrsencordias, 

1 Na liquidação da cmtsibuição de regirto deve ser abonada a deepcza do iavzn- 
tario e todas as ilicidas activas que foren~liticioras -Res do Su? Trib Adm de 1J 
de ?UtUbro de 1881, transcriuta no Ozrerto. 14 " anno n " 16 pag 951 a 255 
' Sobre a interpretação das palavras d ~ ~ t r l a s  falltdas ou i r t ~ g ~ o s a s  vej a Kes d o  

Adm de $3 de setembro de 1883 publiçada no D7arzo do Goonm de 6 de 
desembro, 4 o 278, pag 8970 e seg 

hospitaes, casas de expostos, asjlos de mendicidade ou de inhncia des- 
valida, casas de educação gratuita e quaesquer outros estabelecimentosl 
beneficencia, quando taes encargos forem proprios da natureza e i n s t l t u i ~ b  
d'esses estabeleciinentos 1 : 

3.' As disidas e enrargos de  bens doados, que náo fossem declaiados 
ao  tempo dd l i qu idd~~o  do imposto. 

$ 3." Qiiarido o valor dos encargos legaes for egual ou superior ao das 
bkranças e legados, não hu contribuiç~o de regista a satisfazer. 

Arto 41 .' Quaodo para a Iiquida~&o seja necessaria a aialiaçio, proce- 
der-se-ha na conformidade do artigo 99.' 

Art. 42.' Se os contribuintes não concordarem na avaliação, poderae 
reclamar, na conformidade dos drtigos 94 o e 9 5 . O  

Art. 43: Se os contribuintes recorrerem da alaliapão ou do lançamènto 
da coritribui~ão, e nâo obii~erem provimerito, pagarao, além das custas e 
do s6llo dos autos, o juro da mora de 6 por cento. 

$ 1 . O  Estas custas pertencbm aos empregados que intervierem no pro- 
cesso, na conformidade com a legisla@o que regula a cobrah~a adminis- 
trativa dos impostos. 

$ 2." 0 s  escrivães de fazenda separar30 na respectiva liquidação a 
quantia que respeitar á contribuição de registo, da que provier da receita 
accessoria do dilo juro, pe!a Feguinte phrase: «Juros pela mora de paga& 
metito da contrtbukão de regzsto )» 

Art. 44." As circumstancias de que depender a liquidação serão prova- 
das unicamente por documetitoa. 

Art. 45 O O escriião de fazenda, tendo recebido todos os documentos 
e esclarecimentos precisos para liquidar em parte ou no todo a contribui- 
cão de registo de qualquer transmi!são por titulo gratuito, fará a Iiquída- 
çâo d'esta contribiiiçâo dentro de oito dias contados d'aquelle em que tivet 
.mei>ido'o ultimo d'esses documentos ou esclarecimentos. 
"$ .Dentro de vinte e quatro horas d e p s  de feita a ltquida$ão o 

escrivãa de fazenda continuará o prcceeso ao competente agente do mtnts- 
Cen~putr l1~0,  bom msta por tres dias, pura requerer o que se lhe offerecef 
sobre essa liquidaqão%. 

1 As despezas com a fabrica da e q e p  parochial são da obrigayãq.das ]untas de 
p~oehia,  eas tio costeio das eseholasDde instruc$ão p.,marid, sendo altas bcnkativâs; 
sao comtudo da mdok e instituição d'aguellas corporaç5es, e poftanto, auba que taes 
despezas constituam enmrgos do doaçao, não podem ser deduzidas da Jiquidaçiio da 
eontribuiçZo de registo -Res. do Sup Trib Adm de 86 de outubro de i882 (no Dtano 
do Goherno de 23 de abril de 1883, n o  90 a: 9 ~ 1  e 952). 

2 Na I,quidayão da contribui~Ho de r e ~ i t ò  pela transmissão de bens sitliados eu) 
freguezia que admintstrativamente pertence a um concelho, ejudicialmenie a comarca 
diversa da u'eate concelho, o agente do ministeno publico competente para inter\,ir e o 
da comarca a que pertence a freguezla Para poder ser o processo Continuado com 
vista aquelle agente, deve elle ir a sede do concelho ou nomear uma pessoa em quem 
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$, 9 . O  Findo este prazo O escricáo de fazenda cobrar6 o processo e 
dentro de tres dias con6rmark a liquidação se o ministerio publicu não tiver 
reclamado contra ella, ou se julgar improcedente a sua reclamaçdo, ou 
reformará a mesma Iiquidação como eutender de justiç?, oo caso do mi- 
nisterio publico ter feito alguma reclamação. 

$ 3 . O  Dentro de tres dias o escrivão de fazenda intiinará esta sua decisdo 
eo  ministerio publico, sómeote no caso d'elle ter feito alguma reclamaçdo 
que tenha sido desattendida no todo ou em parte, para recorrer, se o eb- 
tender conveniente, para a junta dos repartidores da contribuição predial, 
nos teimas do artigo 95.' Ao contribuinte intimará em todo o caso, não 
s6 para interpbr este recurso, querendo, mas tambem para declarar a 
fbrma por que quer realisai o pagamento 1. 

$ 4.' Dentro de tres dias, depois de findo este prazo, quer o contribuinte 
faça quer não esta declaraçao, extrahirá o respectivo conhecimento, e lan- 
çara no livro de que trata o artigo 28.0 a verba respectiva, ou addicionar6 
4 que já estiver lançada como iltiquida ou de liquidação em partes. 

$ 5.' A intimação ao contribuinte para os fins d'este artigo faz-se na 
sua propria pessoa, se estiver no concelho ou bairro onde a Iiquidação se 
fizer, e não estando, na pessoa do inventariante, cabeça de casal, testa- 
menteiro ou qualquer familiar do contribuinte, se estirer n'esse concelho, 
e não havendo alli nenhuma d'estas pessoas, por um edita1 affixado na 
porta principal da egreja parochial. 

$ 6.' A intimação ao ministerio publico dele ser feita pelo proprio 
escrivão de fazenda, e não por qualquer empregado da sua dependencia. 

f, 7.' O respeciiro processo, depois de concluido, serb classificado e 
architado competentemente pelo respectiro escrivão de fazenda. 

Art. 86.' O escrivão de fazenda, além da quota que pela lei lhe per- 
tence, não tem emolumento algum por este processo. 

Art. 47.O A contribuição de registo, depois de ter dado entrada nos 
cofres da fazenda. não póde ser iestituida sob pretexto algum, sem pr6uia 
ordem do ministerio da fazenda, ainda mesmo que a sua importancia uno 
tenha úido incluida em tabella ao tempo em que for reclamada a resti- 
tuição. 

delegue para tal effeit0 as suas funcções As intimações devem ser-lhe feitas por cana 
precatoria -Rev de Leg e de Jur., vol 15 4 no 744, pag 243 c 2 4 k ,  n e 717, pag 293 
a 995 

1 Os eserivães de fazenda devem dar contrafe aos contribuintes a quem intimarem 
a soa decisão sobre a contribuiçáo de registo que liquidaram - Rev de Leg e de Jur , 
ml i@.-, n o 505. pag 579 e 580 

Da cobrança da contribuiçao de registo 

Art. 48." O pagamento da contribuição de registo por titulo gratuito 
ser8 feito pela maneira seguinte: 

$ 1 . O  Se a transmissão for de bens moveis ou semoventes e a conlri- 
buiçào não exceder a 40&000 reis, será pago no prazo de oito dias con- 
tados da liquidação definitita. Excedendo a 40&000 rkis, ser6 paga em 
dois pagamentos : o primeiro, que não será menor de 26&000 réis, ter8 
logar em moeda metallica, no prazo de oito dias, contados da Iiquida~ão 
definitiva, e o segundo por meio de um conliecimento cobravel a sels me- 
zes, contados da data da Iiquidação, e garantido por um proprietario de  
predios livres e desembaraçados de onus e hypothecas, ou por um nego- 
ciante de  reconhecido credito, do que se lavrará o respectivo termo, que 
ser8 assipado pelo dito proprietario ou negociante. 

f, 2 . O  Exceptuam-se as pensões uitalicias a pessoas pobres, ciija con- 
tribuição sera paga pelo herdeiro com relação a cada prestação que o pen- 
sionista for recebendo, deduzindo-a da mesma prestação até que seja 
satisfeita a contr~buição que tiver sido liquidada. 

$, 3 . O  Se a transmissão for de bens de raiz e a contribuição não exce- 
der comtudo a 150$000 reis, pagar-se-ha em quatro preslações, uma no 
referido prazo de oito dias, e tres por conliecimentos cobraveis a seis, doze 
e dezoito mezes. 

$, 4.' Se a contribuição exceder de 180&000 at6 800g$000 réis, pagar- 
se-ha em cinco prestações, uma no dito praso de oito dias, e quatro por 
eonhecimeotos cobraueis a seis, doze, dezoito e vinte e quatro mezes. 

$ 5.' Se por6m a contribuiçdo exceder a 800J000 réis, será paga em 
seis prestações, uma no prazo indicado de oito dias, e as outras por co- 
nhecimeotos c~braveis a seis, doze, dezoito, vinte e quatro e trinta mezes. 

$ 6.' Os conhecimeutos de que trata o g antecedente serão extrahidos 
pelo escrivão de fazenda e garantidos na fórma do $ 1." d'este artigo. 

$ 7.' Nenhum conhecimento, excepto o ultimo, será inferior a 258000 
reis, devendo todos ser de igual quantia, e esta muliipla de í&000 reis. 

$ 8." Os conhecimeutos de que tratam os $$ antecedentes não pre- 
cisam de ser garantidos pela fórma n'elles estabelecida, quando o contri- 
buinte h?polhecar ao seu pagamento bens de raiz, livres e desembaraçados 
de onus e hypothecas, que valham o dobro. 

$ 9.0 0 contribuinte que pagar logo todd a contribuição, que lhe 6 li- 
cito pagar em prestações, ou paite d'ella, ou remir todas ou algumas das 
prestações antes do vencimento, ter8 o desconto de 5 por cento ao anno, 
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calculado não sobre a somma total das prestações, que se pretenderem 
remir, mas sobre cada uma d'ellas, coiiforme o maior ou menor prazo do 
seu vencimento, deduzindo-se na prestação que se vencer a seis mezes 2 '/% 
por cento, na que se vencer a doze mezes 'i por cento, ria que se vencer 
a dezoito mezes "i/% por cento, e assim por diante 
, *  $110.~ A prrmeira prestaçao que o contribuinte deie pagar de prompto 

não tem deducção. 
-, ,$< i 1 . O  .Quando a transmissão for coujunctamente de bens moveis &e im- 
moíets, direitos e acções, d e ~ e r a  para o pagamento da contribuiçâo de 
registro extrahir-se um só conhecimento por todos os objectos, ou tantos 
outros conhecinientos quanlas forem as prestações em que porvcntura o 
imposto tenha de ser satisfeito. 
- ,Art. 69." Os conhecimentos a que se refere o S 6." do artigo antece- 
dente ser$ extrahidos contra o contribuinte e seus fiadores. Se o COR- 

tribuinte preferir a fórma de pagamento eslabclecida no $ 9." do artigo 
antecedente, far-se-ha a escripiuraçào, na repartição do respecti\o d,stri- 
cto, tão s6mente pelo producto da contribniçao liquida dos S por cento a 
qae se refere o mesmo S. 
- $ 1 . O  O cantribitinte, que pretender remir os conhecimentos de que trata 
este artigo, .o poderb fazer, entregando a respectisa tinporíancia, liquida 
do desconto de 5 por cento ao anno, desde o dia em que effectuar o pa- 
gamento até ao v6ncimento do mesmo ronliectmento, e um recibo assignado 
pelo mesmo contribuinte, a f a~or  do thesoureim pagador do districto, 
pela quantia em que importar o indicado desconto. 

$ 2.O Para auctorisar este desconto serão expedidas annualmente aos 
cdres centnes dos districtos as ordens que forem necessarias. 

$ 3 . O  O recebedor fornecer$ os impressos em que devem ser passados 
os ~ndicados recibos, exarando nos coube~imentos assim pagos uma ierha, 
dr qual conste a impurtancia do desconto, assignando-a junctamente com 
o respectivo escrivão de fazenda. 

$ 4 . W s  conhecimentos de que trata este artigo, e bem assim os que 
se passarem pelo pagamento da contribuiçao de registo por titulo oneroso, 
serão feitos segundo os modelos n."' 7 e 8, e deierao especificar os bens , 
immoreis comprehendidos na beranca, legado, doação, no contracto de 
compra e venda, ou de qualquer outra natureza, em que tiver recahido a 
contribuiçào, a freguezia em que os bens forem situados, e o numero do 
artigo da matriz em que estiuerem de~cr i~ tos .  

$ 5,' Não estando inscriptos na matriz, se farl no conhecimento a de- 
claração de que o imposto foi calculado nos termos do artigo 56.O d'este 
*egulamento. 
- S6.O No verso dos conhecimen~os para o pagamento da contribuiçãc 
Pe~%isto por titulo gratuito, relativa a heranças ou legados em que en- 

trem titulos de divida publica fundada, deverti declarar-se qual o capital 
nominal em rricripções da junta do credito publico sobre que f o ~  calculadg 
a con~ribuiç~o. d 

Art. 50 ,4 contribiiiçdo de registo detida pela transmissão por titulo 
oneroso tem a natureza de receita eventual, e a sua escriptnração e co- 
brança será feita na conforniidade do regulamento da a i ru i i~ i s t ra~~o  da 
fazenda publica e da cpntabilidade geral de .4 de janeiro de 1870. 
- $ unico. Esta contr ibui~~o será cornp~eheiidida na reipectiva tabella 
debaixo da designação de ~Coniriõzctção de regzsta por tilula oneroso o 
- Art. 51." Se aquelle que deler pagdr de prornpto não realisar o paga- 
mento dentro de oito dias contados da Iiquidaçso definitiva, ou da sua de- 
claração sobre a fórma de pagamento, nos casos em que esta pide. ter 
logar; e aquelle que tiver sido admittido a pagar em prestaç6es n8o pagar 
alguma no respectivo prazo; desde logo se considerarão vencidas tambem 
as mais que o não estiverem, e nos respectiios conhecimentos lançar-se-ha 
uma ierba assi~nada pelo escrivão de faeenda e pelo recebedor, em que 
se declare a falta do pagamento, sendo em seguida relaxados os conheci- 
mentos para se effectuar a cobrança administrativa. 

Art. 52." O escrivao de fazenda, logo que findem os piasos em que se 
dever realisar o pagamento, não se tendo este verificado, extrahird, dentro 
do prazo de oito dias, em vista das liquidações relativas a estes detedores, 
e do livro modelo n." 3 a que se refere o artigo 28.", certidões, coniorme 
o modelo n." 6, das addições em dttida, cujos coiihecimentos existirem eai 
poder do recebedor. 

, Art. 53.O As certidões a que se refere o artigo antecedente, acompa- 
nhadas das competentes relações em duplicado, serio remettidas dentro 
de bes  dias pelo escrivão de fazenda do concelho ou bairro ao respectiio 
dekepdo do thesouro, a fim de que este proceda á necessaria conferencia. 

$ unico. O delegado do thesouro, acfiando conformes estes docurnen%os, 
e aucforisaodo o competente relaxe em uma das relações, devolvel-a-ha 
deotro de outros tres dias ao escri~ão de fdzenda, acompanhada das 
referidas certidòes, a fim de proceder executivamente contra 0s deve- 
Qm9. 

Art. 541.' Os escrivàes de fazenda remetterào, at8 ao dia I 5  de cada 
mez, aos respectiros delegados do tbesouto, uma relaçãe, formulada se- 
gundo o modelo na0 % da importancia da contribuição do registo que 
tiverem liquidado no antecedente. 

Esta relação conteri: 
t .O O nome de quem proreio a transmissão; 
2." 0 nome do herdeiro, legatario, successor ou donatario; 
3." O gráu de parentesco; 
4." A importancia do legado, herança ou doaçáo; 
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6.' O numero da verba do registo do documento de que provém o k- 
gado, herança ou doação ; 

6." A importancia liquida da coniribuição, com separação das ~ e r b a s  que 
bouvwem de ser pagas em prestações; 
- 7 . O  um extracto da disposição testamentaria ou doação. 

$ 1.' Esta relação conterá uma casa de observações, onde se lançará 
a epocha do oblto do testador e quaesquer circumstancias esseneiaes. 

$2." Quando o herdeiro ou legatario for estranho, assim se deve de- 
clarar na columna n." 6 do m o d e l ~  n.O 6. 
- Art. 55.0 AtB ao dia 15 de cada mez os delegados do thesouro remet- 
terão ao minizterio da Fazenda, pela direcgão geral dos proprios nacionaes, 
copia das relações a que se refere o artigo antecedente, a fim de por meio 
d'ellas e das respectivas tabellas exercer a necessaria fiscalisaç~o. 

CAPITULO V 

Das disposiçóes especiaes a que deve attender-se na liquidaçáo 
d a  contribuição de reglato 

Art. 56 O Na Iiqutdaçào da contribuição de registo sobie os contractos 
por titulo oneroso, quando não possa ter-se logo em attenGo o rendimento 
dlectavel inscripto na matriz predial, em consequencia dc nâo estar com- 
prehendido o predio sobre que versar o contracto, d e ~ e :  

i." Calcular-se a contribuição de registd sobre o valor que for declarado 
pelas partes contractantes: 

2." Avaliar-se em seguida o predio pelos informadores louvados para O 

serviço da contribuiçào predial, os quaes terão sempre em vista que O 

rendimentento collectavel resultante da avaliaçào nunca seja inferior ao 
que corresponder ao preço do contracto 1; 

3 . O  Lavrar-se termo d'essa avaliação, intimando-a ao contribuinte para 
que possa effectuar a reclamação e recurso que tiver por convenientes a 
bem da sua justi~o, detendo a Junta dos repartidores, quando tenha iogar 
a reclamaç~o, decidil-a no mais curto prazo possivel; 
- 4.O Verificar-se, depois de finado de6nitivamente o rendimento colle- 
ctavel do predio, se  ainda B devida contribuição de registo pe!o contracto, 
para, no caso de o ser, se extrahir documento pela importancia que de 
menos tiver sido paga, a fim de ser satisfeita pelo competente contribuinte; 

5.0 Fazer-se a inscripção do predio na matriz em occasiào oppoxtuna, 

6 Ve]. o Offieio da Dir Ger das Contr. Dir. de 26 de março de 1878, transcriyto 
R'esta Colleeção, pag i61 e 564 

embora a respeito do seu rendimen; haja pendente alguma reclamaçao 
OU recurso. 

Art. 57." Paraliquida~ão da contribuic;ão de registo as avaliações dos 
bens de raiz serão feitas pelo ~ a l o r  total de cada predio, suppondo-o in- 
teiramente livre de toda e qualquer pensão. 

$ unico Se o predio for onerado com alguma pensao, da avaliaç&o se 
abdterá a importancia de virile pensòes. se a pensão for emphyteutica ou 
fdro, abater-se-ha mais o respecti~o laudemio. Se o fôro, censo ou pensáo 
for em generos, será o talor d'estes calculado pelo preço medio dos dez 
annos anteriores, excluindo-se os dois annos do mais alto preço e os dois 
do mais infertor. 

Art. õS.\Yas transmissões por titulo gratuito o encargo das pensòes 
vitalicias 6 o valor de uma peOJ20 ariiiual, multiplicado por dez, nào devendo 
attender-se a quaeaquer circumstancias que pcssam accrescentar ou dimi- 
nuir o valor de taes encargos 

Art. 59.0 DeIe ser avaliada por arbitros qualquer pensão que onerar a 
herança transmittida, a fim de ser levada em conta na Iiqurdaçào do re- 
spectivo imposto de registo. 

Art. 60.O Se as pensões a deduzir nas transmissbes por titulo gratuito 
constituirem legado a favor de um terceiio. o interessado est8 sujeito á 
coniribmção de registo nos termos da lei. 

$ unico. NBo tendo as pensões valor conhecido, como acontece com a 
obrigação de sustento, vestuario, etc., devem ser araliadas por arbitra- 
mento, e calculada assim a importancia annual dae pensões, será o valor 
dos encaigos a deduzir, e conseguintemente o da pensão em qiie deve re- 
cahir o Imposto, o producto da mesma pensão multiplicado por dez. 

Art. 61." Para a deducção do valor do encargo proveniente da obrigação 
de alimentos annexados a quaesqiirr bens, e com elles transmittida em 
actos por t-ltulo gratuito, observar-se-ha o disposto nos seguintes $S. 

.$ 1.' O valor d'este encargo deverá ser abatido do valor dos bens, 
quando O encargo se mostrar já realisado pela constituição dos alimentos 
ao tempo em que se procede á liquidação do imposto. 

$ 9." Quando por6m os alimentos sobre que veisar a obrigaçáo trans- 
mittida náo estiverem ainda arbitrados na epocha da liquidação do imposto, 
nãa póde aquella obrigação ser computada para a deducção do valor dos 
bens, ficando todavia salvo o direito do successor ao abatimento quando 
ella se cumprir. 

$ 3." O valor dbs encargos dos alimentos deverá ser computado segundo 
o disposto n'eate regulamento para a ataliação dos encargos e pensões 
temporarras ou vitalicias. 

!$ 4 . O  Quando os escrtvães de fazenda tiverem provas de simulação ou 
exaggeraçáo do encargo dos alimentos transmittidos com os bens em de- 

36 
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fraudação da fazenda dever20 recusar, no primeiro caso, a deduc- 
çIio do Falar dos bens, dando parte aos agentes do ministerio publico da 
simulação para os effeitos competentes, e restringir a mesma deducçào, 

segundo caso, conforme a condipão do alimentante e alimentado; po- 
dendo o recorrer uos termos do capitulo 6.O d'ebte regula- 
mento quando se não conforme com o arbitramento por algum dos refe- 
ridos actos. 

A.rt. 62.0 O encargo das missas deve ser regulado pela taxa do r e s p e  
ctivo bispado e costumes das terras, quando expressamente o nao tenha 
sído pelo testador. 

Art. 63." Doando-se bens com reserva de  uma parte do valor d'elles, 
deve na Iiquidaçao do respectivo imposto de registo por titulo gratuito de- 
duzir-se a importancia da dita reseria, por ser esta um encargo da doa- 
@o. Mas se o donatario comprar aos doadores a importancia da reserva, 
tem a pagar contribuiç80 de registo por titulo oneroso segundo o diffe- 
rente processo que a lei assigna quanto 6s transmissòes por este titulo. 

Art. 64: Na transmissão por titulo gratuito não se deve calcular a con- 
tribuição de  registo sobre a escriptura amiga\el de  partilhas, quando um 
dos herdeiros não I5 sujeito mesma contribuição, mas cumpre proceder 
ii avaliação de toda a herança. 

Art. 65 O Na transmissão de bens por titulo gratuito não póde accei- 
tar-se a declaração de  valor feita pelos doadores ou testadores, mas deve 
proceder-se 6 avaliapão, ainda que o valor declarado sela superior ou igual 
ao da matriz. 
- Art. 66." O imposto da transmissão de propriedade regula-se (salto a 

disposição do $2." do artigo 13 .O d'este regulamento) pela a~aliaqào legal 
a que no devido tempo se procedeu, a qual não pode ser alterada; e 
quando se reconheça que nella houve dólo, s6 cumpre bs auctoridades 
usar dos meios expressamente estabelecidos na lei para indemnisar a fa- 
zenda publica. 

Art. 6 7 . q a s  transmissões por titulo gratuito, quando a propriedade 
se transmiita separada do usufructo, o proprietario s6 6 obrigado a pagar 
a contribuição quando consolidar o usufructo com a propriedade; mas, nas 
transmrssões operadas por titulo oneroso, a coutrrbuiç~o que se  calcular 
sobre os bens contractados deve ser paga de  prompto e por inteiro, sem 
embargo de  qualquer condição estipulada entre os contractantes I. 

Art. 68.O Quando o usufructuario de uma herança 6 estranho á familia 

i Conf artigos 11 O, 8 a @ 8 o e 9 O, e 88 
Nas transmissfies de propriedade separada do usufructo, quando O proprielario 

Trre antes do ui.ufructuario e este e herdeiro d'aquelle, caducam as annuidages em 
ebito pelo usniructo, v e desde logo exrqivei ao u su i~uc t~ r io  a contribuiq~o pda 

~ ~ ~ 1 ~ 6 0  da p~opnedade plena - Daretlo, l B O  anno, n " 29, Pag 459 d 460. 
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do testador c a propriedade 6 d e i ~ a d a  a parente, o usukuctuario não paga 
a metade do imposto a que 6 obrigado o herdeiro, paga a metade do 
imposto a que estào obrigados os herdeiros ou legatarios estranhos ao 
testador. 

Art. 69.' Quando se faça em paiz estrangeiro a escriptura de  compra 
e venda de qualquer propriedade situada em territorio portuguez, a con- 
tribuirão de registo será liquidada sobre o preço da venda segiindo o 
cambro da data do contracto. 

Art. 70.' Sobre os legados deixados a conjiiges, sem declaracão ou 
restricçâo, deve calcular-se a contribuição de registo segundo o grau de  
parentesco em que estir3er pard com o testador aquefie dos coujuges que 
For seu paieiile mais proximo. 

Art. 71  . O  Qiiuudo o dominio ntil de  uma propriedade é tiansferido para 
o senhorio directo, a importancia do laudemio não entra em calculo para 
o valor sobre que ha de recahir a coriiribuiçlo de registo. 

Art. 72.' Quando a transmissão se verificar por meio de arrematação, 
adjudicação, actos de  conciliação, ou doaçio de bens emphyteuticoa em 
pagamento de alguma divida, o laudemio não entra em calculo para o pa- 
gamento da contribuição de  registo. 

Art. 73.O Nas transmissões do dominio directo, verificadas por tihilo 
gratuito, o laudemio eslipiilado nos emprazamentos de  preterito, e comer- 
vado, na fórma da estipulação, pelo artigo 1693.' do Cod~go civrl, deve 
ser attendido para o pagamento da contribuição de registo, não havendo 
calculo a fazer em separado sobre o laudemio nas transmrssbes do dominio 
drreeto operadas por tiiulo oneroso, porque fazendd elle parte do mesmo 
dominio, e sendo um dos ob;ectos do contracto, 6 pago pela parte d o  
correspondente preço que for estipulado 

Art. 74.' O laudemio só se deve do dominio util ou do seu valor, e 
assim deve ser calculado para a dediicção de que trata o $3."0 artigo 8.- 
d'este regulamento. 

Art. 75." O repudio da heranpa, provado pelo termo de que trata o 
artigo 2034.O do codigo civil, faz presumir que a successào nunca se de- 
volveu ao renunciante, e que esta passa desde O fallecimento do testsdor 
com todos os direitos e obrigações para o herdeiro immediato. 

Art. 76.' O legatario que não aeceita o legado não póde ser obrigado 
ao pagamento do imposto de reçisto: mas o legado que B rejeitado, ou 
que por qualquer outro motivo caduca, e por isso aceresce h herança, deve 
imposto, se  d'ella se dever, porque 6 uma parte da mesma herança. 

Art. 77." Se  um herdeiro acceita a heranra, nenhuma questão ]udieial 
póde influir na obrigaçùo do pagamento da coiit~ibuição de  registo, que 6 
sempre devida pela acceitação da herança, seja qual for o resultado do 
Iitigio que ja não ~ ó d e  alterar a trensmissfio operada. . + 
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Art. 7 8 . O  Não deve liquidar-se a contribuiç8o de registo por titulo 
gratuito sem que primeiro se obtenha exacto e verdadeiro conhecimento 
do gráu de parentesco dos herdeiros e legatarios, quando estes se digam 
parentes do testador. 

k t .  79." Para o effeito da contribuição de registo a perfilhação Q equi- 
parada ti legitimidade. 

Art. 80." Os legados deixados a testamenteiros são sujeitos á contri- 
buiçfio de registo. 

Art. 81." Nas transmissões em que se comprehendam diversas especies 
de contractos, como vendas, trocas, remissões, cedencias e outros, deve a 
contribuição de registo calcular-se pelas regras estabelecidas para estas 
differentes especies, tendo-se sempre em vista o disposto no 2.0 do ar- 
tigo i l." d'este regulamento. 

Art. 82." As religiosas devem pagar por infeiro o imposto de registo 
relativo aos legados em dinheiro e por metade o relativo aos legados em 
acções ou titulos, sendo consideradas n'esta parte como usufructuarias, por 
serem simples administradoras do patrimonio do seu convento, que Ihes 
nào é dado aliendr, não acontecendo o mesmo com o dinheiro, que podem 
consumir nas suas despezas ordinarias. 

Art. 83.O Ernquanto se der impossibilidade na entrega dos legados, não 
deve exigir-se o pagamento da contribuiqão de registo por titulo graiuito. 
Os  conhecimento^ extrahidos para o seu pagamento só começam a ter iigor 

- desde o dia em que se poder realisar a entrega dos legados. 
Art. 84.O O indivrduo, que tiver comprado ou arrematado no mesmo dia 

dois ou mais predios, p6de pagar a contribuição de registo de cada um d'elles 
separadamente e em diversos dias, se assim lhe comier, ainda mesmo que os 
predios estejam descriptos na matriz predial n'um s6 artigo, não obstando 
esta circumstancia a que elles se ~ e n d a m  separadamente e até por partes. 

Art. 85." Verificado o pagamento da contribuição de registo por tltulo 
oneroso, o respectiio contracto póde celebrar-se a todo o tempo sem 
augmento ou diminuiçao dos impostos ja satisfeitos, ainda que subsequentes 
leis os tenham alterado. 

AI-t. 86." Os grdus de parentesco regulam-se pelo artigo 1973." e se- 
guintes do codigo citil. 

Art. 87." Nos centractos de compra e lenda ou cessão de dividas, ba- 
vendo liberalidade, tem de ser paga contribuição de registo na conformi- 
dade do artigo 1." d'este regulamento; havendo compeneaçao, não deve 
pagar-se a contribuição. 

$ unico. Se as dividas cedidas forem pagas ou houverem de o ser em 
bens de raiz, em tal caso tem de pagar-se a competente contribuifão, e 
por isso deve insenr-se esta declaração na escriptura de cessào para bal\a- 
guarda do tabellião e dos interesses da fazenda publica. 

Art. 88.' Dos contractos de compra e venda coudicional s6 se paga 
contribuição de registo sendo verificadd a condiçZo. 

Art. 89." Os contribuintes não sdo obrigados a apresentar aos escrivães 
de fazenda os titulos das propriedades que pretenderem alhear. 

Art. 90.' Os processos para a liquidação da contribuição de registo por 
titulo gratuito devem ter uma numeraçào de ordem, pela qual se regular& 
ioalterauelmente o andamento dos mesmos processos, sem attenção ao 
maior ou menor valor das ~ e r b a s  a liqiiidar. 

Art. 9 1 . O  Os escriaes de fazenda não são competentes para conhecer 
da legalidade dos actos ou contractos que importam transrnissao de pro- 
priedade, s6 Ihes cumpre íiquidar e exigir a contribuicão de registo a que 
tacs actos se mostlarem sujeitos na conformidade da ler. 

Art 9 2 . O  Os escrivães de fazenda devem dar conhecimento aos dele- 
gados do thesouro dos accordãos das juntas dos repartidores a respeito de 
reclamações sobre a Ilquidacão da contnbutção de registo, quando re- 
conheçam ter havido n elles manifesta inlustiea ou infracção da lei, a fim 
de que os mesmos delegados possam recorrer para o conselho d'estado, 
se  o tiverem por conieniente, ouvindo prkriameote as ditas juntas. 

Art 93." O delegado do thesouro 6 competente para mandar rectificar 
quaesquer erros e defeitos que em prejuizo da fazenda publica ou dos con- 
tribuintes encontre nos processos da Iiquidaydo da contiibuiç;lo de registo, 
em quanto esta nào tiver sido int~mada ao contribuinte para os effeitos do 
artigo 4 5 . V e s t e  regulamento. 

CAPITULO V i  

Das reclamações e recursos 

Art. 94." Se as partes se não conformarem com a avaliação, poderão 
d'ella retomei, dentro de cinco dias, contados da sua data, para o escrivão 
de fazenda, por meio d'um requeriinento em que deduram e comprovem, 
sendo possivel, as razões que tem contra essa avalrayão. 

Estes recursos t8em effeito suspensiro. 
$ I." O escrivão de fazenda, logo que receba este requerimento, con- 

tinuará d'elle vista ao ministerio publico, se este não for o recorrente, por 
vinte e quatro horas, e cobrando o processo findas ellas, decidir8 o recurso 
dentro de tres dias. 

$ 2.O No caso de denegar-lhe pro~irnento, condemnar8 o recorrente, se 
for contribuinte, nos jirros da rnbra, al6m das custas. 

$ 30 O escrivão de fazenda, sempre que acbar necessario ou conve- 
nlente, para decisão d'este recurso, que se proceda a nova avafiapão, 
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mandará proceder a ella por differentes louvados em numero dobrado, se- 
guindo n'esta segunda avaliação a fórma estabelecida para a primeira. 

$, 4.0 Da decisão proferida n'este recurso podem as partes recorrer 
para a junta dos repartidores, nos termos do artigo 95." 
' $ 5." As custas a que se refere o $ 1.' d'este artigo pertencem aos 

funccionanos que intervierem no processo, em conformidade com a legis- 
lação que regula a cobrança administratita dos impostos. 

Art. 95.O Da decisão proferida pelo escrivão de fazenda sobre a liqui- 
daçáo da  contribuição de registo por titulo gratuito ou por titulo oneroso, 
podem interpdr recurso para a junta dos repartidoies da contribuição 
predial, tanto o ministerio publico por parte da fazenda nacional, como o 
contribuinte 1. 

$ 1 . O  Este recurso interpõe-se dentro de cinco dias, contados d'aquelle 
em que se  intimar a decisão sobre a Iiquida~ão, nos termos do artigo 45.'. 
por meio d'um requerimento apresentado ao escriiâo de  fazeuda em que 
se deduzam todos os fundamentos d'este recurso. 

$j 2.' Este requerimento irá logo instruido com todos os documentos 
que o recorrente julgue convenientes para demonstração da soa justiqa. 
S 3.O O escrivão de fazenda, logo que receba este requerimento, o 

juntará ao processo, lalrando termo de apre\entaçào, o qual ser l  assignado 
por elle e pelo recorrente, e entregqndo a este o competente recibo, em 
que declare o numero e qualidade dos documentos, dentro de quarenta e 
oito horas fara concluso o processo ao presidente da mencionada junta, 
lavrando o competente termo de conciusdo, e respondendo ao recurso, se 
o julgar conveniente. 

4.' Es te  recurso tem effeito suspensivo. 
Art. 96.' O presidente da junta, logo que receber o processo, a con- 

vocará immediatamente sob a sua responsabilidade, e o recurso será por 
ella decidido em conferencia por accordão dentro de quinze dias contados 
d'aquelle em que o presidente tiver recebido o processo%. 

$) 1." Se  a junta confirmar inteiramente a 1iqii:daçao denegando prori- 
mento, e o contribuirite for o recorrente, sera condemnado nos juros da 
mbra a 6 por cento da importancia liquidada e nas custas. 

$ 2 . O  Decidido o recurso pela junta dos ieparl:dores, o escritão de fa- 

1 O delegado do procurador regia B competente para dar o seu voto nos recursns 
sobre contribuição de registo interpostos para a junta doq repartidores O proyrietario 
nomeado pelo governador civil nào temvoto n'csfas decisões da junta -Res do Supr. 
Trib Adm. de L3 de outubro de 1881, transeripta no Dzrezto, 14 O auno. n ' 16, pag 253 
a 255. 

O facto de a junta dos repartidores não haíei proferido a sua decisão dentro do 
praso de i Y  dias nào lhe fdz perder a conipeiencia liara ronhecai. do recurso e rcsol- 
vel-0. -Res do Supr Trib Adm de 44 de junho de 1877, transcrlpta na Revzstn de 
k 7 .  e Jur., vol. L5 -, n o  749, pag 333 a J35 

zenda, dentro de  tres dias contados da  data d'essa decis80, intimad o 
accordào ás partes, nos termos do artigo 45.O, e extrabirá o respedivo 
conhecimento, quando a decisáo for no todo ou em parte contra o contri- 
buinte, e archlvará o processo. 

$ 3." D'este processo não se entregarão ás partes peças algumas, mas 
passar-se-lhes-hão todas as  certidões que precisarem, ao ministerro publico 
officiosamente, e aos contribuintes pagando os competentes emolumentos. 

5 &.O A junta não p d e  recusar-se a tomar conhecimento de qualquer 
recurso interposto contra a aialiaç8o ou contra n Iiquidaçao da contribuição 
de  registo, e 15 competente para approvar ou reprovar a mesma Iiquidaçào 1. 

$) 5 . O  Quando o contribuinte negar absolutamente a obngação de  ser 
comprehendido no lançamento da coniribuiçâo de  registo e lhe for des- 
attendida pelo escrikâo de fazenda a sua reclamação, póde recorrer para 
a junta dos repartidores, a qual deve tomar conhecimento da reclamaflo 
e deferir-lhe como for de  justlça. 

Art. 97." Da decisjo da pu ta  dos repartidores sómente Iia recurso para 
o conselho d'estado, sem effeito suspeusivo, e podem interpoto dentm do 
prazo legal o ministerio publico, o contribuinte, e o delegado do thesouro 
nos casos em que o tenha por contcniente aos interesses da fazeuda publica, 

$j 1 . O  Este recurso será interposta e seguido nos termos do regulameuto 
do conselho d'estado, com a unica differetiça que as intimações para isso 
necessarias serào feitas nos termos do artigo 46." 

$ 2 . O  Nas provincias ultrainarinas este recurso ser& interposto e seguido 
para as juntas de fazenda, conforme os seus regiilameiitos, nos prazos por 
elles estabelecidos, contados d'estas intimações. 

Art. 98.' Quando houver condemnaç$o em juros, os escrivães de  fazenda 
farào distinguir na Iiquidaçdo a quantia que respeitar h contribuição d e  
registo da queprovier da receita accessoria do juio pela seguinte epigra- 
phe «Juros pela mora do pagamento da co~ttribu~çâo de registo.)) 

CAPITULO VI1 

Dos louvados 

Art. 99.' A nomeaç3o dos louvados para as avaliações de que trata este 
regulamento será feita pelos contribuintes e pelo ministerio publico, ou á 
sua revelia pela escrixão de fazenda, que presidiri a este acto, obsertanda 
o seguinte: 

$ t . O  O escrivão de  fazenda tendo recebido todos os documentos e es- 

L jrq pa do sup ~~~b Adm de '27 de setembro de 1883 (no D w r o  do Governo 
de 26 de óovembro, n.0 $69, pag. $877). 
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clarecimentos necessartos para a Iiquidacão, e conhecendo por elles ser 
oecessaria a avaliapso de alguns bens, intimará dentro d e  tres dias, con- 
tados d'aquelle e m  que tiver recebido o ultimo d'esses documentos ou 
esclarecimentos, o respectivo agente do ministerio publico e o contribuinte 
pela í6rma estabelecida no artigo SS.', para no dia que Ihes marcar, o 
qual nunca exceder8 a oito, contados do ultimo dos tres, comparecerem 
perante elle para nomearem louvados ou serem estes nomeados a sua re- 
velia. 

$ 2.' O contribuinte pela sua parte e o agente do ministerio publico 
pela da fazenda nomearão cada um um loutado competente para a avaliação 
que tiver de fazer-se dos differentes bens. 

$ 3 . O  Quando o mesmo louvado não for competente para a a~al iação 
d e  todos os bens, nomear& cada uma das partes um louvado para cada 
qualidade d'esses bens. 

Sj 4 . W s  mesmos lou~ados  podem ajaliar differentes especies dc bens, 
e qualquer das partes p6de conservar o mesmo lou\ado, ainda quando a 
outra nomear differentes. 

$ 6.. No mesmo acto o contribuinte e o agente do ministerio publico 
deverão escolher um terceiro louvado para desempatar no caso de ne- 
cessidade 1. 

$ 6." S e  não poderem concordar, o contribuinte nomerá dors louvados 

1 Os lonvados para a av:iliscáo dos bens rujcitos a contriLuic;50 d t  rcpisto devm 
ser nomesdos nn mesmo artor dei~ois todns aiurdnicnt.idos, inrluiiido o dc d~~sziii~iatc, 
que so pode funecionar e receber Salario pela ávaliaçb no caso de empate -O Deretto, 
15.0 anno, u " i&, pag 220 e SPi 

OfEcio circular de 14 de novembro de 1883 -111 er -Determinam os 2 e 5.' 
do artigo 99 o do regulamento de 30 de ]unho de 1870 que, !as avaliacfies a que houver 
de proceder-se nos processos de Iiquidação da contribuiçao de rrgisto, o coniribuinte 
por sua parte, e o arente do miniqterio publico por parte da fazenda, nomeiem cada um 
seu louvado oara os differentes bens dd heranea, escolhendo n'essa occasião uru ter- 
ceiro loovadÒ para desempate, no caso de necéssidade 

Identicas disposições se encontram consianadas no regulamenio de 30 de Junho de 
1860, artigo 47 o s g  2 o e 5 " e ua carta deiei de i2 da dezemhro de 1844, artigo 3 " 

fora de duvida, avista da legislação eitada, qno a intervençào ecomparea 
cia do louvado de desempate nas avaliabòes se deve Iiniitar aos casos eni que ella for 
iudispensa~el, isto e, quando entre os louvados nomeados pelas partes houver diver- 
geneia de laudos e não for possivel chepar a aceordo, cumprindo so então abonar-lhe 
o respectivo salario que deve ser satislèilo pelo contribuinte e pttla fazenda, nos ter- 
mos do artigo i00 :$ 4 - do actual regulamento 

Consta, porem, nesta direcção peral que não e esta a pratica seg~ida em todos os 
districios pois que os escrivàeq de fazenda, nos processos de liquidaçao, fdzem abonar 
o saIar!o'ao louvado de desempate, apparecendo sinipiesmente a assigndtilra d'este na 
certidão da avaliação, sem que do procrsso ce niostie que tivesse havido deaaccordo no 
arbitramento e se tornasse necessaria a sua interrenção 

Sendo prejudicial para a faenda publica e menos conforme as prescripções da lei, 
a w n b ~ $ ã o  de similhante pratica, resolve;-se, por despacho de 22 de outubro ultimo, 

e o agente do ministerio publ~co outros dois, e d'csses quatro se tirará B 
sorte um que ser+irá para deacmpatar, seja necessario. 

7." Em ca,o de retelia de todas ou algumas das partes, o escrivão de  
fazenda proceder;t á nomeação de louvados por parte d'aquellas que forem 
r e ~ e i s .  

$ 8." Estas nomeações se farão todas por meio de um termo, e aquellas 
avaliações, em cujo termo de nomeação de louvados faltar a de terceiro 
para desempatar, serão nullas e de nenhum effeito. 

$ 9.' Os louiados prestarão juramento peiante o escrivão de fazenda 
logo que lorem nomeados. 

Axt. 100 o Os louvados perceber20 das partes que os nomearem, in- 
clusivamente da  fazenda nacional, o salario da tabella judicial a que se 
refere o artigo 383.0 do codigo administiativo 1. 

$ 1.0 Quando forem nomeados á revelia das partes, serão pagos por 
aquellas que forem re\eis, e o que for nomeado para desempatar ser& pago 
por todas as partes, incluida a fazenda nacional. 
f, 2." Não haverá custas e a diligencia ser& feita es o m i o .  
$ 3 9 s  louvados derem ser pagos dos salarios vencidos, logo que ul- 

timarem o serviço para que foram nomeados. 
Art. 1OL.O Os lourados serão responsaveis pelos prejuizos que causarem 

por d610, indemnisando-os pelos seus bcns, e quando os na0 tiierem ou 
não chegarem para essa indemnisação, serão processados na conformidade 
das leis. 

qne v. s' communique aos eserivães de fazenda d'esse districto as seguintes I ~ s ~ ~ u c Ç Õ ~ ~ ,  
para o 'umprimento das qudes v s a touiara as providencias ao seu alcance 

i.' Nos processos em que for neeessaria a avaliação, nomear sempre Iouvado de 
desempate e tomar-lbe juramento 8 a dq artigo 99 o do regulainento), 

2 ' Mandar proceder a avaliacão somente pelos outros louvados, obrigando-os a de- 
clarar na certidão quaeb OS IaudÕs ?m que houve divargeneia, 

3 ' Entregar depois esta cercidão ao iowado de desempate, para qne este, endo exa- 
mznar untcammte os bens em que não h o u ~ e  nccordo na aiuieaçáo, declare em addi- 
cionamento com qual dos laudos se conforma, 

k.' Abonar ao louvado de desempate somente o tempo gasto e o caminho percor- 
ndo no exame dos bens sobre que tiver de dar o seu parecer 

O que lhe commnnico para os devidos effeitoc ficando sob directa responsabilidade 
de v. s a o integral cuniprimento das instrueCões' transeriptas, a fim de que cessem 0s 
abusos que n'este assuuipto se tèm eommettido jbnn "do-se salarios pi>r serviços que 
se não fazem, em detrim~nto doi cofres publieós e da holsa do contribuinte 

Deus guarde a v s .. Direrção geral dos proprio. iiacionaes, i 4  de novembro de 
1884. - Joagunn Pedro Seabra - (No DereJo i 5 0  amo, n o 58, pag 440 e 44l)  

1 Os salanos dos Ioiivados na liquidação d~eontriboição deregisto sao pagos pelas 
partes que os nomeiam. incluindo a f ~ z ~ n d a  nacional, exLepto quando ha rerlarnações, 
e estas não F ~ O  providas, pois n esse devem ser con.iderados como custas e pagos 
pelos reclamantes - O Drreato, 14 ' anuo, n o  15, paç 234 e 235. 
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CAPITULO IX 

Das disposições penaes Das quütas e salarios 

Art. 102.0 Da contribuição de registo por tilulo gratuito, liquidada em 
cada concelho ou bairro, serão pagos pela fazenda nacional, quando se 
arrecadar, ao escrilão de  fazenda que fizer a tiquidaç50 2 por cento, ao 
agente do ministerio ptiblico qiie responder no processo sobre a liquidação 
uma quota de 1 por cento, aos escriiaes de juizes de direito que tiverem 
feito as participações e dado os esclaiecimentos a que estão obrigados uma 
quota de 2 por cento. 

$ i." S6 tem direito á quota de  i por cento sobre a importancia da 
liquidaç8u da contribuiç?io de registo o agente do minislerio publico que 
responder no processo, ainda que mais de  um tenha assistido ao inven- 
tario. 

$ 2.' Aos sollicitadores da fazenda tambem compete a quota de  1 por 
cento sobre qualquer cobranca da conlribuição de  registo em que inter- 
venham como agentes do ministerio pubIico 

$, 3.' A perceiitagein de  que traia este artigo so p6de ter  logar a hvor 
d'aquelles fiinccionarios que empegarem a siia diligsncia e trabalho na 
liquidação e cobrança do imposto do registo, e 6 sómerite calriiIada sobre 
este imposto com exclusão do de iiaçâo ou de qualquer outro addicioiial. 

!$ (1.' Quando o contribuinte se apreseiitar a pagar a contribuiçào que 
dever, indepeiidentemente de avisos ou de intiinações, o escrivão de  fa- 
zenda s6 vencer6 a quota de  1 por cento á custa da fazenda nacional. 

jS L.' Das quotas pertencentes ao escrivão de  fazenda sahirá toda a 
despeza necessaria para o expediente, escripttiiação e fiscalis~ção d'esta 
contribuição. 

Art. 103.' O escriv8o de  fazenda, a quem, na conformidade do ar- 
tigo 38.O, çonipetir a liquidarão da coutriluição de  registo, fará processar 
e remetter á repartirào de fazenda do districto a folha dos salarios, pre- 
ruios e quotas que, segundo os artigos 100.O e 108.', competirem aos 
louvados que tiverem sido nomeados por parte da fazenda para a avaliação 
dos bens transmittidos, aos agentes do minisierio publico, escrivaes de  
fazenda e aos de juizo de  direito, pela receita respectiia da contril>uição 
de  registo. 

$ unico. Esta folha deverá ser feita segundo o modelo n.'> 6 junto a 
este regulamento. 

Art. 104.' Pelo ministerio da farenda se expedirão opportunamente a9 
neeessarias ordens de  euctorisaçào e delegarão que Iiabilitem os funcciona- 
rios competentes a oçcorrer com a devida regularidade a estes pagamentos. 

Art. t0b O Aquelle que, em prejiiizo da fazenda nacional, sonegar do- 
losamente bens em inlentario judicial ou particular, ~ e r d e r á  para a mesma 
fazenda metade da parte que lhe couber nos bens que sonegar, e se  n'elles 
não tiver parte alguma, soffrerh uma multa igual á metade do valor dos 
bens sonegados, não derendo em ambos os casos exceder a pena O valor 
de  100$000 reis, na conformidade do artigo 18." d'este regulamento. 

Art. 106.0 Sdo nullos os contractos simulados em fraude das leis do 
imposto do registo, e cada um dos contractantes será punido com o ma- 
ximo da multa designada no artigo 16.' d'este regulamento. 

Art. 107.O Para a imposição das multas que ficam mencionadas, O 

escriiao de fazenda requerer6 ao administrador do concelho ou bairro que 
mande laurar o competeiiie auto, o qual será remettido ao respectivo 
agente do minislerio publico. 

Art 108.O As multas de  qiie se trata serão impostas corrçccionalmente 
em Lisboa e Porto pelos juizes de direito criminaes, nas mais terras do 
reino e ilhas adjacentes pelos juizes de direito. 

unico. Da condemnayâo cm multa excrdente a 30$000 réis haver& 
recurso para a relaçáo do districto. 

Art. 109." Todas as multas impostas, que não poderem ser cobradas 
por falta de  bens dos condemuados, srr8o substituidas por prisao por tantos . 
dias quantos forem necessaiios para satisfação da multa na razão de 18000 
réis por dia, não podendo por6m a prisâo exceder a cem dias, e cessando 
sempre que o pagamento se faça. 

Art. 110." Os escrivaes de fazenda ficam sujeitos 6 multa de 608000 
rei3 tantas vezes qriantas forem as que por omissão náo satisfizerem ao 
que a seu respeito fica determinado, e indemnisarão a fazenda publica d e  
todos os prejuizos que lhe tiierem causado. 

Art. 111.' As aucforidades, empregados e mais agentes, tanto de ad- 
ministracio como de justiça, que deixarem de cumprir as obrigações a que 
por este regulamento ficam suj~itos, incorrerão na multa de  10J000 até 
50J000 reis, e quando se prove ter havido d619, incorrerao na suspensão 
temporaria ou perdimento dos seus officios ou empregos, indemnisando a 
fazenda nacional de todo o prejuizo que lhe ti lerem causado. 

Art. 1 12.O 0 s  escriiães de fazenda d e ~ e m  tambem indemnisar a fa- 
zenda publica da importancia das quotas e gratificações que o thesouro 
tiver pago pelas quantias provenientes da contribuição de registo por titulo 
gratuito, que se  maiidarem restituir por terem sido injustamerite Iiquidadag 
e arrecadadas, 
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Art. 113.O Os delegados do thesouro devem fazer impor as multas pelas 
vrolações das leis sobre a contribuiça<~ de registo, e dar conta de qualquer 
agente do minisferio publico que, terido recebido os autos a que se referem 
o $ 1 . O  do artigo 19.' e artigo 107." d'este regulamento, deixar de as 
promover. 

CAPITULO X 

Disposições diversas 

Art. 114." Os testamenteiros, caberas de casal e inventaiiantes não 
poderão fazer entrega d e  quaesqiier legados ou quiiiliões de  heranças aos 
respecti~os interessados, sem que esteja paga ou garantida na fbrma d'este 
regulamento a correspondente contribuiçào de registo, ou directamente 
pelos mesmos testamenteiros, cabeças de casal ou intentariantes, ou pelos 
herdeiros ou legatarios a quem competir. Em caqo de contrarenção, ficam 
todos solidariamente respoosaveis pela importancia d'esta contribuiçào e 
pessoalmente sujeitos cada um á multa de 5 por cento da mesma impor- 
tancia, não excedendo porém esta multa a quantia de 100$000 réis. 

Art. 115." Nào podera ser executada sentença alguma re la t i~a  a legado, 
herança, doatão, nomeação ou qualquer contracto por que se deva a con- 
tribuição de registo, sem que prk\iamente se mostre ter sido paga ou 
devidamente garantida esta contribuição. 

Arl. i16.O Nenhum documento ou titulo comprovativo de pagamento 
de legado ou herança, ou de cumprimento de  doação, nomeação ou yual- 
quer contracto pelo qual se deva a contr;buição de registo, ser8 attendido 
em juizo sem que por documento autheotico e legal se mostre ter  sido 
paga ou devidamente garantida a respectiua contribuirão. 

Arl. 117.O As partilhas amigaveis das heranças sujeitas á contribuição 
de  registo, que não forem celebradas nos termos de direito, serão nullas, 
e os interessados que deixarem de apresentar qualqrier dos respectivos do- 
cumentos nBo ser attendidos em J U I Z O  nas causas que iriteiitarem, 
ou Ibes forem propostas, sobre objectos re la t i~os  as heranças a que as 
mesmas partilhas disserem respeito. 

Art. 118." As quest0es sobre estado citil e capacidade das pessoas são 
da  exclusiva competencia do poder judicial, e a5 suas decisões não podem 
ser rejeitadas pelas auctoridades administiatiias. 

Art. 119 ' Quando os triburiaes judieiaes tenham declarado a alguem 
eomprehendido na classe a que a lei concede a isenção de  direitos de 
transmissao, nao póde administrativamente deixar de se applicar essa 
isenção. 

Art. i20.O Contra os que sonegarem beiis ou fizerem contractos simu- 
lados pata defraudar a fazenda publica, ser80 admiftidas denuncias pela 

f6rma estabelecida no ariigo 355." da novissima reforma jiidicial, e quando 
forem afinal julgadas procedentes e proradas, applicar-se-ha para os de- 
nunciantes metade de todas as respectivas multas ou penas pecuniarias, 
pertencendo a oiifra metade á farenda publica. 

$ unico. hão pertence ao escrivão de fazenda acceitar estas denuncias, 
nem o ministerio da fazenda 6 competente para d'ellas tomai conheci- 
mento. 

Art. 121.O Os tabelliães e os escrivães, assim dos juizes de direito como 
dos juizes ordiiiarios do continente e ilhas ad~acentes, são obrigados ,i eii- 
tregar mensalmente ao5 delegados e subdelegados dos procuradores regios, 
em cada comarca ou julgado, mappas da contribuição de registo por titulo 
oneroso que tiver sido pago no mez antecedente. 

$ unico. Os delegados e subdelegados dos procuradores regios remet- 
terão eites mappas aos delegados do thesouro, a fim de serem confrontados 
com as tabellas de cobrança, como se acha estabelecido. 

Art. 122.' Nenhuma auctoridade, repartição, corporaçdo, banco, 
companhia ou sociedade de qualqucr uatureza ou denominação, mandará 
entregar dinheiro que es tqa  em deposito, a$erbar titulos, acções, 
obrigações ou pagar letras de que se deva contiibuiçào de  registo, sem 
que ella se  tenha pago previamente, ou sem que fique em deposito a 
importancia da mesma conti:buiç;o expressamente separada, para que o 
seu pagamerito seja feito a ordem do minrsterio da fazenda ou dos seus 
delegados. 

$ unico. As auctoridades e corporações, que deixarem de cumprir esta 
disposirào, ficam responsawis pelo pagamento d'esta contrib~~ição. 

Art 123 " Depois de lindos os processos da liquidação da contribui~ão 
de registo, ou do antigo impo-to de transmissão de propriedade, e de pagas 
fi fazenda publica as sommds liquidadas, os tontribuiotes j á  nào podem ser 
responsaveis pelas multas que, na coiiformidade dos artigos 19.' e 107.' 
d'esie regulamento, devem ser requeridas pelos escriuães de fazenda, e 
não o forem em tempo competente; pertencendo a estes fuiiccionarios in- 
demnisar a fazenda publicd de todos os preluizos que por omissão lhe ti- 
terem causado, segundo o disposto no artigo 110.O 

Art. 124 o Os delegados do thesouro deiem dar conta, pela direcção 
geral dos proprios nactonaes, dos esciirães de fazenda que se mostrarem 
menras zelosos no desempenho do importante serriço da conlribuição de 
registo, a fim de se proceder como for justo. 

Art. 125.' Paia que a respeito da contribui~ão de registo por titulo 
gratuito se exerça a deiida fiscalisação, harera nas repartiçòes de fazenda 
dos districtos um livro, segrindo o modelo n.' 9, onde serão mensalmente 
lançados todos os actos que operem transmissão siijeita ii sobredita coa- 
tribuição. 
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em que tiver incorrido, por meio de guia passada pelo respectiso escritáo 
de  fazenda e expedida por mandado da auctoridade perante qiiem o pro- 
cesso estiver pendente '. 

Art. 4.O O prazo esiabelecido no artigo 5 O da lei de  31 d e  agosto de 
1869 6 ampliado at6 trinta dids, contados da assignatura do  termo de ar- 
r e m a t a ~ % ~  ou da sentença de  adjudicação, ou do auto de conciliação. 

Art. 5." São sujeitas & contribuição de  registo, nos termos das leis d e  
30 de junho d e  i860 e 3 L de agosto de 1869, e para esie effeito ron- 
sideradas d e  bens immoveis, as transmssões de propriedade perpetua ou 
temporaria, por titulo onero30 ou gratuito, dds conces~òes feitas pelo go- 
verno para exploração de  emprezas industriaes de qualquer natureza que 
sejam. 

unico. O material d e  exploração da empreza transmittido com a re- 
spec:i~a concessão segue a condição dos immoTeis para a liquidação dos 
direitos de  transmissão. 

Art. 6.' As subrogações de  bens immobeis dotaes por outros immoueis, 
feitas nos casos em que silo permittidas pela lei ci\iI, são equiparadas ás 
permutaçaes ,para os eííeitos da rontribuiçao de registo. 

$ unico. As outras subrogações 6 applicavel a disposiçao do $ 4.O do 
artigo 7." da lei de 30 de junho de 1860. 

Art. 7 . O  Quando a transmissão se operar por doações onerosas, dando-se 
bens immoveis em pagamento de algumas dividas, ou estas sejam do doador 
ao doado, ou do doador a um terceiro, a contribuição sera calculada por 
titulo oneroso sobre a importancia da divida que for paga com os bens 
transmiitidos. e por titulo gratuito sobre o excesso que houver entre o 
ia lor  do ditos bens e a importancia da d i ~ i d a - .  

Art. 8.O Nao paga rontribuição de registo a primeira tran~missão por 
titulo oneroso ou gratuito dos terrenos nobamente redu~idos  a cultura, que 
a legislação em vigor isenta de contribuição predial3. 

$ unico. Esta disposição s6 aproveita aos terrenos que forem reduzidos 

1 Ainda depois da lei de L8 de maio de 1880 B permittido pôr termo ao processo 
judicial ou administrativo instaurado para fazer pun:r a simula~ão de valores pagau- 
do-se a multa e custas devidas - O  Dzrezto 16" anno n l i ,  pdg 170 a 17% 

2 Conf. Regul de 30 de junho de 1870, &tig-o 7 & 6 e l& o 

As transmissões de propriedade imrnovel por meio de doações onerosas, dando.se 
bens immoveis em pagamento de dividas ao dwatario ou a terceiros, quando taes doa- 
ções selam feitas por ascendentes a descendentes, estão sujritas ao paramento da con- 
trihuicão de reeisto Dor titulo oncroso -Acc da R~lacão do Porto de 48 de novembro 
de l8i9, publicado na Rev de LPQ e de Jur , vol 13 ','n " 623, pag 44 

Não estão sujeitas a tal c<intribuição -AGC da mesma Relação de 45 de novembro 
de 1881, publicado na c11 Revzsta, vol Ib  q n o  710, paq 5h4 

3 A venda em hasta publica d e  baldi~s parochiaes inrultos esta 3Ujeita a eontri- 
buicão de reeisio Deve ser Daca no nraso de 30 d~as  a contar da an-ematacio. e. 9e o 
&'foi, podeuainda ter ~ogar' esse pa'gamento, se houve legitimo impedim6ntÓ pára o 
fazer.--0 Diralo, 18.. anuo, n: 13, pag. 2OE. 
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a cultura depois da promulga~âo da presente lei e por tempo d e  cinco 
annos contados do primeiro em que forem cultivados. 

Art. 9 . O  É riralidada a disposição do artigo 8.O da lei de  12 de dezembro 
de  1844, e redundo a tres annos o prazo d e  tempo em que 6 applicwel I .  

Art. 10 Para o pagamento da contribuição de  registo o valor do USU- 

f ac to ,  quando se t r ~ n m i t t e  separado da propriedade, ser8 o producto do 
rendimento Iiqurdo multiplicado por vinte. Esta contribuição verificar-s~ha 
segundo as disposições seguintes *: , ,  

$ I? A importaucia do imposto conforme se acha eptabelecido ne te- 
gislciç?io vigente, ser& dliidida em vinte annuidades com iietiçimeato cada 
uma no 1." de janeiro dos annos que durar o usufructo 3. 

$ ", No usufructo temporario que não chegar a vinte annos, o imposto 
ser8 de tantas annuidades quantos os annos do usufructo. E m  caso algum 

o imposto exceder vinte annuidades. 
- $, 3.' Taiito no usufructo vitalicio, como no temporatio, sujeito B ~ > n -  

diçào da vida, as annuidades do imposto n30 veucidas f~ aiorie do  
fructuario caducam e ficam nullas d e  pleno direito, cessando com a morte 

%, , do usufructuario a obrigação do pagamento 4. 
Art. 1í.O Quando a piopriedade for transmittida com o mcargo:de 

qualquer pensão vitalicia ou temporaria, a eontribuiç80 de registo relatira 

L a 

1 Esta disposição não é applicavel as tiansmissões por titulo oneroso:-0 D W o ,  
7." amo, n o  6, pau 87 e 88 

Seriindo a lei de 19 de dezembro de 18hE. artico 8 % realisando-se mais de uma 
transi~is~~5o oo praso d,! B annoc, coa prmirirá e&a ~njc ih  aopagamrnto do iinposto 
dt- irdii.inis~do, a ti)J:is as oiltias Z E I ~ V Ú ~  a b l ~ l u t a ~ ~ n l f ?  L S C I ~ ~ ~ ~ S  d'cste impusto Esla 
I,?] vienrou atp a prnrnlileai3n 113. IP I  de {.I dr :, hril J? 137%. que aprn13 r~dnziu no Seu 
sriip i 9  sqiicil~, p i a w  de rincn a ti.?? ai!iio; 0aritc.0 10°dn lvi  de 48 <l?~iiaio <I<; isso 
c rl~nl~<.nvt>i a i  i~.;n~mi.;cò.- .riw s? vxriiiinrcm dctoi~ da su'i ~romiilzacàn, exc&uto se 
po~: èulpa do adquirente ainda não estiver satisfeiia, a data d i  mesma rirornuIga~20 a 
contnùul~ão de registo devida antes d'ella -fie#. de Leg. e de Jur, v01 13", no  &, 
paç 376 a 379 

O praso de Ires annos estabelecido no artigo 9.0 da lei de 11 de abril de 187k deve 
contar-se da publicagão d'esta lei em diante -O Direato, 9 anno. n o  14, pag. 174 e 
175. 

2 A contribui~?io de repisto pelo usufrueto tran?mittido a differentes p&ssoaS shc- 
cessivamente B devida tantas vezes qiiantos forem os usubuctuarios - Res. do SW. 
TFib Adm de 47 de outubro de 1881, transcripta no Dt~edlo ,  14.0 anno, n.* 21, pag 993 
a 334. 

3 Os contnbuintes podem pagar de prompta a eontribui$ão de registo pw &O' 
gratuito - O Dwe~to, 7 anno, n o  1 pag 9. 

Quando a propriedade se transmitiir separada do nsufructo vitalich;deve aim 0- 
correspondente a este ser dividido eu> 20 annuidades, vencendo-se a 1.' no 4 & '8 
neiro immedtato ao fdlleeimenro do doador -O Daretlo, 9 Dauno, n.* 17, pãg.967 c? 2k8; 

4 Conf Reg de 30 de junho de 1870, artigo 8 $s 8.' e 9 . 
Nas transmissões de propiiedade separada do usufruoto, quando o proprietariomom' 

antes do usufructuario e este e herdeiro d'aqueHe, caducam as anuoidades em debiio 
pelo nsutructo e e desde logo exigivei ao wufructuario a ~ontribuiçâo @a transinlssáo 
da plena.-0 Direato, 14 o amo, n.* 29, pag. 457 i &O. 

37 
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á pfiqs*, ~ & . ~ l c u l a d q  p i a s  regras estabelecidas em relaçxo ao usufrueto, 
no artigo antecedente e eeus $s, com as ~odificações seguintes: 

$. 4: $sta-pn,@ibnição será paga pelo proprietario anuualmente, e este 
&duriFa a siia importancia no pagamento da pensão a que a propriedade 
esrtiver sijeits 1. 
, ,,$ A8 wnwdades não rencidas e não pagas á data da morte do pen- 
9iánjs~ qfiresc.em á obrigação do proprietario. 

Art. I%.@ Os contractos de transmissáo de propriedade celebrados por 
esgriptafi par%içulares, dos quaes se não haja pretiamente pago a respectiva 
çqnt~ibuição d e  regisko, ficam revalidados, se o pagamento da mesma con- 
tribuiçeo se tiver já verificado, ou se veri6car dentro de seis mezes con- 
tados da publicação da presente lei. 

Arb 13.' Além dos recursos estabelecidos nas leis e fúra dos prasos 
fixados nos ~espectivos regulamentos, s6 poderão recorrer entraorduiaria- 
qenfe. paza ogovgno, pela direcflo geral dos proprios nacionaes, na con- 

' fq.'dade do dobreto de 29 de dezembro de 1859; 
,,,f.O.4 fazer& nacional dentro de dois annos contados da data em que 

devia ter sido exigida a contribuição em divida; 
:2,?:@ wilectados sem fundamento algum para o serem pela contribui- 

@R qpe hes  é exigida $. ' 

Art. 14." * revalidada e de effeitos permanentes a auctorisaçáo dada 
ao governo pelo artigo 15.' da lei de 30 de junho de 1860 para codificar 
as'dí~~okições legíilativas que se acham em ligar sobre o imposto de re-, 
gisb, e regular a sua execuçào. 

A&. 15:" Fica revogada a legislação em contrario. 
Mapdamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 13 de abril de 1874.- 

EL-fim, com rubrica e guarda.- Anlonzo de S q a  Pimentel. - Logar do 
sBllo grande das armas reaes. 
- @r@ de lei, etc. 

(No Dtarw do Governo de 17 de abnl, n O 84). 

. 1 A contribuição de registo relativa ao encargo de pensões vitalicras on tempera- 
r i a s , ~ ~ ~  oneram uma propriedade trausmittida, deve ser lançadih em nome do pro- 
pgt$(ario, cwtra o qual devem ser processados os eonliecimentos e este depois abate-a 
na pensão, quando faz o sai1 pagamento ao pensionista Tendo $;do processados os co- 
~ p p n t y t o s  em nome do pensionista, e tendo este pago algumas annuidadrs sem re- 
clamar em' tempo, não pode depois usar de nenhum recurso para obter que a cmln. 
bu&o sela paga pelo prop~lelari~.--i?e~. de Leg. e de Jur, 701 13 q n o 766, pag. 598 
e.699.. . 

Çasos em que nas contribniçães de lançamento os collectados podem usar do re- 
curso extraordihario para o governo. Applicação d'estd. doutrina a contribuição dereg~sto 
d ís 4aJei de 13 de abrd de 4874 -Rev de Leg ,  e de Jur , vol. 16 ', n.O 781, pag. 3 ar: ": 

81Qmi ,dey&:~&&r-se a? palavras collertuhs sem fundamento a l ~ r n  do n q . 0  

do artigo 43. da lei de 13 de abril de 1874, - O  Dyezto, 14.0 anno, n.' 28, pag k54. 

Decreto de 28 de dezembro de 1876 

Comindo que se execute nas provineias ultramarinas a parte que IheJ 
é applicavel das cartas de lei de 31 de agosto de i 8 6 9  e 13 de abril 'de 
1874, pelas quaes foi alterada a legislação concernente á contribuiç80 dd 
registo que se mandhra observar no ultramar, e a111 se acha presentemente 
em vigor; e bem assim que se incumba Is  auclbridades locaes a elab6ra- 
ção dos regulamentos pala a liquidação e cobrança da sobredita contdi 
buiçáo nas mencionadas proíincias, vista a especialidade de circnmstantkú 
que em cada uma d'ellas se dB; 

Usando da auctorisaçáo conkrida ao governo pelo f, 1 .O  &o artig6 1.' 
do acto addicional á carta constitucionul da mona~chia; 

Tendo ouvido a junta conçultiva do ultramar e o consclho &e m'tiirstrue' 
Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo I." Sjo extensivas 6s provincias ultramarinas as disposições dali 

cartas de lei de 31 de agosto de 1869 e 13 de abril de 1874, há parte 
relatiia aos actos em que deve recahir a contribuição de regísto e ás &r- 
respondentes taxas e multas. t 

Art. 2." Os governadores das mesmas prouincias, ouvindo as estaçõe#' 
competentes, proporào ao gorerno os regulamentos para a hquidacão e' 
cobrausa da referida contr~huiçZo. 

$ uuico. Em quanto os  indicado^ regulamenios não forem approvados, 
continuar8 a proceder-se na alludida Iiqiridaçáo e cobrança pela f6rma 
actualmente adoptada. 

Art. 3 . O  Fica re~ogads a legisiaçào em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocias estrangeiros, e interino 

dos da marinha e ultramar, assim o tenha entendido e faça executar. 
Paço. em 28 de dezembro de 1876. -REI. -João de Andrade Corvo. 

(No Dlarro do ~overno de P de ianeirò*de 1877, n.' 1). 

Decreto de 6 de setembro de 1877 
Determinando o artigo 10.O $ I." da carta de lei de 13 de abril de 

1874 que a importancia da contrihuiçào de registohvida pela transmissáo 
do usufrueto separado da propriedade seja diiidido em vin$>annuid?+s 
com vencimento cada uma em 1 de janeiro dos annos que durar'o ush- 
friicto, sem comtudo fixar o minimo para as prestações que pela sua exigui- 
dade em certos casos podem ser absorvidas em virtude da benefica dis- 
posição do artigo 88.O ,$ 9.' do regulamento de 30 de junho de 1870, 
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que concede ao contribuinte o pagamento de prompto de toda a contri- 
b u i s ~ ~  com o des,pnto de 5 por cento ao'anno; e convindo harmonisar os 
preceitos do aiti$ !O." da citada carta de lei de 13 de abril de 1874 
c o q  o ~ r e d i t o  a,tt&o 48." do regulamento de 30 de junho de 1870, de 
q d o ,  gue,fique garantida A fazenda puhlica a contribuiçào que for devida: 
$ei por  bem, c.onlormando-me com o parecer do conselheiro director geral 
dos proprioa nacjonaes, decretar o seguinte: 

er t igo 1." I? fixado em 200 rCis o minimo das annuidades para o pa- 
gamento da contribuirão de registo devida pela transmissáo do usufructo 
separado da propriedade. 

Art. 2." Quando o contribuinte pretenda satisfazer de prompto, e com 
o beneficio de que trata o artigo 48.' do regulamento de  30 de junho de  
1870, a contribuição respecti~a ao usuiructo, será n'este caso o pagwen to  
regulado peles disposiçbes do mesmo artigo 48." e seus $5 3.O, h.@ e $.O, 

dividindo-se a contribuição Iiqiiidada em quatro, cinco ou seis prestações 
sernestraes conforme a sua maior ou menor importancia. 

.Art. 3: Sem embargo do que dispíre o artigo 48 O 5 10.O do citado 
rjp"ulamento de  30 de junho de iS70, far-se-ha tambem o desconto na 
prrmeira prestação, por não ser o contribuinte obrigado a realisar qual- 
quer pagamento da  contribuição de registo, lansada sobre a transmissão 
do usufructo, antes dos prazos estabelecidos na lei de  13 de abril de 
1876. 

O ministro e secretano de  estado dos negocios da fazenda assim o tenha 
eniendido e faça executar. Paço, em 6 d e  setembro de  1877. -REI. - 
CarZos Bento da Szlva. 

(No Diano do Governa de 5 de outubro, n o 226) 

Lei de 31 de março de 1880 

(Acha-se transcripla n'esta Collecção, pag. 348). 
(No Daarzo do Governo de 5: de abnl, n o  75 ) 

Òfficio de 10 de maio de 1880 

(Acha-se transenpto n'esta Collecção, pag. 50L a 506). 

Lei de 18 de maio de 1880 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, dtc. 
Fazemos saber a todos os n6ssos subditos, que as cortes geraes decretaram 
e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo I.' Ficam sujeitos contribuição de  registo por titulo oneiosd 
os arrendamentos a longo praso I. 

$ 1." Consideram-se arrendamentos a longo praso os que forem feito# 
por vinte ou mais annos. 

$ 2.' Ficam igualmente sujeitos á contribuição de registo os contraktos 
d e  consignaçao de  rendimentos por vinte ou mais anoos. 1 I 

5 3.O Sdo exceptuados da disposição d'este artigo os arrendamehtos 
feitos em virtude do disposto em o R.' 3." do artigo 87ka do codigoei*. 

Art. 2." É sujeita 5 contribuição de registo por titulo oneroso a tra'ns- 
missão de propriedade immobiliaria, em acto de  divisão e gal'tilhas p o ~  
meio de arrematação, Iicita~ão, accordo, transacção ou encabeçamem por 
sorteio, em tudo que exceder o valor da quota parte do adquirente que  
for comproprietario ou coherdeiro4. 

$ 1." A contribuição devida por effeito de tornas meramente comple~  
meutares e determmadas por necessidade para partilha igual de bens im- 
mobiliarios nos termos dos artigos 2142.O e 2148.O do codigo civil, ser& 
paga pelo adquirente, mas rateada por elle e pelos coherdeiros, deduzi* 
do-se proporcionalmente no lote de  cada um 3. 

i Não são suleitas a contribuição de registo as sublocações de arrendamento alongo 
praso. - O Deretto l5 o an n '3, par 41 e 45 

2 O coherdeiro 'que arre'mata predios separados para pagdmento de dividas da be 
rança, deve pagar'contribuição de registo por título oneroso sobre todo o valor dos bens 
arrematados Interpretacão das palavras - transmzssão em acto de dtuisão epartdhm 
por ntezo de arrematapão - O Dzretto, 15 o anno, n o 25, pag 39L a 396 

A quota parte do roherdeiio, ],ara o chliulo da eontr~bui~ão de registo, a que se 
iefere este artigo 5 a é a de todos os bens da heran~a, que pertencem ao mesmo eo- 
herdeiro, quer sejam mobil.arios, quer immobiliarios, e não unicamente a quota que 
lhe pei tenre nos immobiliarios em virtude da partilha -Acc da Rel. do Porto de I) de 
maio de 1888, publicado na Rru de Lrg e de Jur v01 i5 ", n o  736, pag. i23 a l 26 ;  
e Acc Sup Trib de Just de 23 de junho de i882,'transcripto na mesma Reti , n* 75b: 
pag 408 i L09. 

Na transmissão de propriedade immobiliaria pm partilhas, o coherdeiro obngado a 
tornas so e suleito a pagar conlrihuição de registo pelo excesso do seu quinhão emre- 
la@o a totalidade da herança, e não só em relação a pdrte que lhe couber na Inen&IO 
nada propriedade - O Dwezto, I b  o anno, n o 13. pag 363 e 384.; e n ' $ 5 ,  pag. 396 a 
a 398 

V q  o Aec da Rel. do Porto de 7 de fevereiro de 188% no Dareílo, l5 e an, n.* 49, 
pag $04 
- Paga-se contribuição de registo por titulo oneroso pelas tornas, so quando o valor 
da propriedade immobiliaria pertencente ao quinhão de um dos ooherdeirns exceda o 
da quarta pdrte que lhe pertença na herança Rega pratica para se venfiear quando 
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$ 2.' As partilhas de preterito feitas judicial ou extrajudicialmente, 
nas quaes possa discutir-se se 6 ou não devida contribuiçao de registo 
respectiva a tornas, sao reralidddas para todos os efieitos, sal10 se ao 
tqypo- dq promulgação d'esta lei jb esti\er pendente em juizo acção de 
wl tdade.  

Art. 3." São tambem sujeitos a contribuiçjo de registo, por titulo 
mesa oa gratuito, a venda ou cedencia do direito a determinadas aguas, 
a venda ou auctorisaçáo para minar e explorar aguas em terreno alheio, 
9s eoyit~actos de coiistitniçao de sertida0 perpetua ou temporaria, a reduc- 
çao do f6ro considerando-se como remissão parcial, e o augmento do fôro 
p9)q iacommodo da cobrança ditidida, nos termos do artigo 1662.O 6 . O  
do codigo civil 1. 

4rt. 4.' k sujeita a contribuição de registo por titulo gratuito a tians- 
@~B@o causq rnortis, d e  titulos de diuida estrangeria, do estado ou de 
corporações administrativas, e acções ou obrigações de companhias ou as- 
waaçbes ig~almente estrangeiras, dependentes de successào, regidas pela 
hi,portugueza, e a transmisslo anter VIVOS dos mesmos titulos em fator de 
&iadaos rtuguezes ou de  estrangeiros, quando se operar no reino 9. 

$ i . 4 '  igualmente sujeita a contribuição de  iegisto por titulo gratucto 
a transmissâo causa rnortio dos mencionados titulos quando for depcndeiite 
da suoeessão d e  um estrangeiro domiciliado em Portugal. 

$ 3." A cbntyihuição ser4 calculada pelo preço do mercado no dia da 
QansmissBo, e, na falta de cotaçiio official, pela declaraçjo dos contri- 
buintes, ficando sujeitos As penas applicateis aos que fizerem falsas decla- 
raqões perante a auctoridade publica, e ao dobro da contribuição. 

Art. 5.' A disposi~ào do artigo 7.' da lei de  13 de  abril de 1874 6 
extensiva ás transmissbes em analogas cireurnstaiicias, verificadas por suc- 
cessâo legitima ou testamentaria 3. 

iem logar este pagamento'-Reo de Leg e de Jur , v01 13 O, n o 636, pag. 179 a 183; 
R' 638, oaa $14 e 215 

Antei dTesta lei não eram sujeitas a contribuiçio de registo as tornas em acto de 
r t i lhas ,  quando eslas eram o romplemento de quinhões hereditarios -Res do Sup. 

rib. Adm de %r de junho de 1877, transcripta ua Rm. de Leg e de Jur , vvl. 15 Q, 
713, p a a  236 e 237 ' 
1 As~liCeuças concedidas pelas eamaras para se estabelecerem atlueductos nas es- 

padas mumcipaes mediante uma uantia qualquer são sujeitas a contribuiç5o de re- 
gMp. - 0 Diretlo 16 " anuo n " % pag 204 

, $  2 Não e devi&'contnbui&o de &isto pela heranca Iiquidada e reduzida a dmheiro 
w iz estranseiro - 0ff da Dir. Ger dos Prop Nac de 2 1  de dezembro de 1880, 
PuhRado no Dilezto 14  - anno n e 49, pag 460 e 461 

Beste artigo suleitam-se a &utribuição de registo as dransmissÔes de fitulos de di- 
vida estrangeira deprudzutes de buecesiSo regid~ por lei psrtugueea -O Direito, 13 a 

Wn% n.' 31, pag 334 e 334 
i @Ve .%r liquidada contribuição de registo por titulo gratuito e oneroso sobre a 

BaVC+"* de Bens unmuveis operada por testamento em que o testador confessa uma 

Art. 6.O A contribuiç8o de registo por titulo oneroso serh 3empre  li- 
quidada em vista dos valores que constarem dos respectivos titolo$, ori *e 
forem declarados pelos contractantes, comtanto que essesvalores nãio'sejatb 
inferiores aos que resultarem do rendimento collectavel inscriptd nas 
trizes prediaes, abatidos os encargos que onerarem as propriedade6 khh& 
mittidas 1. 

$ i ." Quando os eontractantes ~ulgarem excessivo arendimento rnsmipto 
nas matrizes prediaes, poderão requerer se proceda ti avaliaçãodos pt%pia$., 
que  se pretendem transmittir. N'esse caso a contribut~ão d e  i.egi?to 'será 
paga segundo os valores declarados pelas partes e a d i e i ença  edtre essh 
irnportancia e a que resultaria de ser paga ,segu6do .o rerid"lh3eo~o1db~!& 
ctavel, entrara desde logo na caixa geral dos depositas, para ser an$@gõe 
& fazenda nacional ou restituida aos contractantes, confokme dos ~espectivos 
processos de avaliação e liquidação se  mostrar. . 

$ 2 . O  A restituição a que se refere o $ antecedeute, fatwe-h& p w p &  
catoria expedida pelo escrivão de fazenda respectivo e medmdteLsiUipkb 
despacho do administrador do concelho ou bairro; ouvido apellk, Fdhedd- 
nario fiscal. ! 

$ 3 . q e  as partes se não conformarem com aqueiia dvdiiaqãoí p a d e r ~  
ÚsaF dos recursos estabelecidos no artigo 94.' e seus $$ do i e g u ! à r ó d  
de 30 de junho de 1870. j a )  

, , 
divrda em favor do herdeiro instituido - O  Daezto, 15.0 ,amo, n o  i@, pig. 'iy 
a i57. 

NAS doagões onerosas de bens immoveis para pagamento de dividasdeve a cootk 
butçio de rqisto ser calculada por titulo oneroso sobre a importancia da diuida pa a 
com os bens transmittidos, e por titulo gratuito sobre o excesso, se o houver. qãtb 
haveniio, nào ha que liquidar contribuição por titulo graturto -O Direitd, 15: amo, 
n . O  22 pag. 348 e 369 .. . 

1 Acontribuieão de registo pela compra de um foro deve serliwidada'sob~eo valor 
declarado pelo comprador, ou constante do respectivo titulo, nao sendo infenm dCf@b 
resultar do rendiiuento collectavel Não estando o predio forelro imeripto na maic& 
deve proceder-se a sua avaliação e in?cripçào. e fazer-se nova Iiquidação segpqdo o 
rendimento colleetavel tlo foro dopois de ùescrlliio na dita mdtriz -O Dmtto 1% ' 2d 
n: 17. Dae 268.-Off da Dii Ger dos Prop Nac de 29 de ap.osto de i883;bu~iGadd 

DtTeLtG 15 o ánno, n o t i ,  paq 234.. 
A 

Depois d'esta lei a co~tribui~io de registo por titulo oneroso deve ser liquidada pe-s 
valores dos titulos, ou declarados pelos contraçtanteq wmtâuto que ess,es .PalofeS;'esi'na~ 
selam inferiores aos que conitarem das mati izes respectivas -OB. &i Dir Ger. 
Prop. Nac de $7 de lulho de 1882, publicado no Dzreito, 14 * m o ,  .nb 1-7, Oag %9 6 
270. 

Ti ausfoi mações por que tem passado a contribuição de registo reiativamenlbãifa. 
do valor dos predios nas transmissões por titulo oneroso e por meio de partilhas. 

-Apresentando-se uma escriptura amigavel de partithaq aoescnvâo de fazenda, h z - ~ e  
immediatamente a Iiquiddção, e pagarnmto da contribuicão em vista dos valores abi 
declarados, comtdnto que não sejam inferiores aos que resultarem do reudimento col- 
lectavel da ioatriz, enibora posteriormente se proceda a nova av31ia~10, se hohver 
suspeita de fraude contra a fazenda na fixação dos valores constantes da eseriptur? 
Rev. de Leg. e de Jur., v01 i6 O, n ' 807. 
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- $ Ao Se pela aval~ação se  verificar que o valor dos predios 6 superior 
'ao que refultar do rendimento collectavel, inscripto nas ml t~ izes ,  11qui~ 
,diir-se-ha-a cp~6íibuição correspondente a esse excesso de valor. nroce- 
.*do-se nos termos do artigo 95.' e seguintes do regulamento i e  '30 d e  
pnbo de 1870. 

$ E.@ Se  pela avafiaçáo se veri6car qye o ~ a l o r  dos predios 6 superior 
que Joiindicado pelos reclamantes, serão estes condeinnados nas costas 

.&prwesso, proporcionalmente a parte desaitendida da reclamação. 
6,6 9 .Nos arrendamentos a longo praso a contribuiçiio de registo ser i  

.calculada sobre o preco da renda annual multiplicado por vinte como talor 
.&o p r e d i  arrendado e salvas as rectificações de valor, nos termos d'este 
arti@ e do subsequente. 

$ I." Nos contractos d e  emphyteuse a contnbuiç~o de registo será cal- 
culada sobre o valor do predio aforado, deduzida a importancia de tinte 
p"*Qen. O valor ser8 o que constar do rendimento collectaiel, quando as  
#q'tss não acharem outro, ficando em ambos os casos resaliadas as recti- 
Ecagbes d'elle ,petas modos aqui prescnptos 3. 

Art. 7.' Ainda que os valores declarados pelos contratantes, ou desi- 
@dos nos titulos, sejam iguaes ou superiores aos que resultam do ren- 
dimkato collectavel.inscripto nas matrizes, poderá proceder-se a nova 
avalia~áo quando houver fundamento para suppor-se que o valor declarado 
B inferior ao valor real dos prediosg. 

.$, i." Se pela avaliação se conhecer que Q valor dos predios 6 superior 
ao decfarado, proceder-se-ha nos termos dos $$ 3 . O  e 4." do artigo an- 
tecedente; se  se mostrar que é inferior, restituir-se-ha 8s partes a cor- 
respondente importancia da contribuição. 

Se, porém, hour.er fundamento para se suspeitar simulação do 
valqr, OS escrir.ães de fazenda levantarão autos em que se declarem todos 
os &ios de prova da supposta simulaçáo e os remetterão aos respecti,os 
agentes do ministerio publico para promoverem a applicação das penas 
leaaes. 

Art. 8.. A simulaçâo de valor nos actos ou coiilractos que operam trans- 

.l Na emphyteuse deve ser calculada a contribuição de registo %obre o valor do 
predio empbyleuficado, deduzida a importanela de 20 pensões -O drezto,  15.0 amo, 
n i, pag. 12 e 13, n: 5, pag 76 e 77 

O artigo 6 8 7: d'esta lei revouou o artigo 7 5 7 o do remlamento de 30 de ]unho 
de 1870, e por isso a contribuição he regrstonos contraelos dè emph~leiise recae sobre 
o valor do predio aforddo, drduzida a irnportanria de 20penaões mas se,feita essa de- 
ducção, não houver valor, 160 se deve eoutribuição de registo &r fafta de ~dlor  sobre 
que recaia - Rev de Leq P de Jur , vol 15 O ,  n o 768, pag 563 a 565 

Das irregularidades nos processos de avaliação de propriedades, officiosamrnte 
Inteohdos pelos escrivàas de fazenda cm virtude d'este artigo, cabe recurso para o 
cantencioio - 08. da Dir Ger dos Prop Nac. de 22 de dezembro de 1882, publicado 
no Dgwos ( 4  o anno, n: 29, pag 460 

missão por titulo gratuito ou oneroso da ~ r o ~ r i e d a d e  mobiliaria ou im- 
mobil,aria sujeito h contribuição de registo, ser& punida com malta igual 
& quarta parte do valor dissimulado, pela qual respondem solidariamente 
arribas as partes, salvo o direito de cada uma d'ellas exigir da outra a 
metade que por ella pagar 1. 

$ 1 .O A simulação @de ser provada por todos os meias admittidos em 
direito, e será julgada pai acção civel, intentada  elo ministerio publico 
perante o JUIZO a que pertencer a repartirão de fazenda em que O paga- 
mento da contribuição do registo deja effectuar-se, e independentemenk 
da accão miminal, aue aorientura couber, nos termos da lei penal cornmum. -- ~ - . ~ . ,  . 

$ 2.O O direito á acyáo ci+el prescre\e nu praso de cinco ano-, a coa- 
tar  da celehrayào do acto ou contracto, em que for praticada a çimula@o= 

Arl. 9 . O  Alem da nullidade dos actos e contraetos determinada no artigo- 
14.O da lei de 30 de junho de 1860, incorrerão os contractantes em multa 
igual ao  dobro da pontribuiçdo que ha\erlarn de pagar se fosse valida 4 
transmissão liquidada pelo rendimento collectavel, i.nscr~pto na respectiv;a 
matriz. 

$, unico. Os agentes do ministerio publico deverã* promover a appii- 
cação cimulatiia d'estas penas peraote os competentes tnbanaes crtie2. 

Art. 10 Quando se  operar mais do que uma transmissão de propriei 
dade por titulo gratiiito no praso de tres annos, de  que trata o artigo 9.' 
da lei de 13 de abril de $874, e pela nova transmissão for devida maior 
contribuic;ao do que a liquidada anteriormerite, será exigida a contribui~80 
de registo ~orres~or idente  á nova transmissão, deduzindo-se sbmente a 
importancia paga pela transmissão p~ecedente3. 

Art 1 I." Metade das multas estahelecidas por íiolaçáo das leis sobre 
contribuição de registro pertencer8 b fazenda nacional, e a outra metade 
aos e r n p r ~ a d o s  8 ~ c a e s  que promoierem a sua applica~ão, ou aos denun- . - 
ciantes. 

Art. 12.' Kas transmissòes operadas   ela tenda em has'ta publica, ou 
por ad~udica&o ~udiciul, ou em actos de  conciliação, a contribui@o ser8 
paga dentro de trinta dias, contados da assigoatura do termo da arrema- 
taça0 ou de sentença da adjudicação ou do auto da conciliaçáo 

h sirirula~ão de rego n93 conuactos de compra e venda so 8 applicavd a multa 
da 4; parte do va!or f;rssimulado k permittido pDr termo ao processo ludiciai 015 ad- 
minisirativo instdurado para fazer punir a simula~jo de  valnres, pagando-se *multa'? 
Custas dev~daç -O Dz~eato 16 o anuo, n o  14, paq I70 .i ti2 
- 2 Par. imoór as penxs'estibelecidas n'este a-tieu (leve reconer-se a ac@9 ÇP'll 
ordinaria-- O Dwecto i& a anuo, n o  i9 ,  pog 186 a 189 

3 Quando no pra& de 3 annos se opera m a s  de urna tm~mlssão de pcopfiedade 
Por titulo gratuito .o e devida a differeuça a mais entre a primeira e a seçiiuda can; 
tnbutção se pela Lnterior trmsmiasáo se tiver pago alçuma contribuição - O  Daetto, 
15. annl* n 0 40 0 pag 135 a 157. 

t Sendo devida con~ibui~ão de Iegisto pelos bens licitados, pqde ser paga 30 dias 
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$, I.'.@ pagamento poder& fazer-se ainda depois d'esse praso, no caso 
d e  justo rmpedimeato, devidamente comprovado, e pagando os contribuintes 
o juro da mora 1. 

S 2 . O  Nos casos d'este artigo a contribuição será calculada sobre o preço 
da arrematação ou valor da adjudicaçào, ainda que esta s q a  inferior ao 
ftroducto do rendimento collectaiel, inscripto na ma!riz predial 4. 

Art, 13.' Nos contiactos de transmissão de propriedade celebrados por 
escriptos particulares, a contribuição de registo poderá ser paga dentro 
de trinta dias, contados da celebração dos mesmos contractos. Os respecti- 
vos titulos. porhm, nem mesmo n'esse praso poderão ser admittidos a r& 
gisto predial ou produ~idos em juizo como prova d'eçs~s coniractos, sem se 
mostrar satisfeita a contribuição em divida. 

Art. 14.' revaiidada e de effeitas permanentes a auctorisação dada 
ao governo pelo artigo I 5  O da lei de 30 de junho de 1860, e artigo 14.O 
da lei de 13 de abril de 1874, para codificar as diyosiçòes legislativas 
vite se aoham em vigor sobre o imposto de registo e regular a sua exe; 
cução. 

Art. 15.' Fica relogada a legislação em contrario. 
Mandâmos portanto, etc. Dada no Paco, aos i 8  de maio de 1880.- 

EL-REI, com rubrica e guarda.- Ad1iiano d'dbrm Cardoso Machado- 
Hedrlque de Barros Gomes. - (Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarro do Governo de 25 de maio, n a  117). 

Decreto n.O 8 de 1 de setembro de 1881 

Artigo 1 .' Continuam em vigor no estado da India portugueza as cartas 
de lei de 30 de junho de 1860, de 31 de agosto de 1869 e de 13 de 
abril de 1874, que regtilam O imposto de registo na metropole. 

Art. 2.' Ficam similliantemente sujeitos 6 contribuição de registo por 
titulo oneroso no referido estado os arrendamentos a longo praso. 

$ I.' Consideram-se arrendamentos a longo praso os que forem feitos 
por dez ou mais annos. 

depois de passar rrn julgado a sentença de ad~udieação - Acc da Rel do Porto de 7 
de fevereiro de 1882, publicado no Dzretto. 15 o annn. n a I9 nxe 306 

Só o governo e cómpetente para dispénsar oii$õde-iem'~o" pari se parar a con- 
tribui@~ de registo fora do praso legal -O Deretto, 4~ o anno, n " 14, pag f86 a 189 

L Na transmis2io por meio de eneabeçamento de um praso feito em aeto de parti- 
lhas não póde acceifar-se para a Iiquida~ão da coiitribuipo derepisto valor inferior ao 
poe WQoiar dã matriz predial:-O D~reito, II.. anw, n: 2, pag. ?L# a 47. 

$ 2.' Ficam igualmente sujei~os á contribuiçáo de registo OS contractos 
de consignação de rendimentos por dez ou mais annos. 

$$ 3 . O  São exceptuados da di~posição d'este artigo os arrendamentos 
feitos em virtude do disposto em O n." 3." do artigo 874." do  digo civil. 

Art. 3.' & sujeita á contribuiçâo de registo por titulo oneroso a trans- 
missão de propriedade immobiliaria, em acto de diuis~o e partillias por 
meio de arrematação, Licitação, accordo, transaccão ou eneabeçamento 
por sorteio, em tudo que exceder o ~ a l o r  da quota parte do adquirente 
que for comproprietario ou coherdeiro. 

$ 1.D A contribuiçào devida por eReito de tornas meramente compie? 
mentares e determinadas por necessrdade para partilha igual de bens im- 
mobiliarios nos termos dos artigos 2142." e 2148." do codigo civil, será 
paga pelo adquirente, mas rateada por elle e pelos coherdeiros, deduzin- 
do-se proporcionalmente no lote de cada um. 
$2.' As partilhas de preterito feitas judicial ou extrajudicialmente, pás 

quaes possa discutir-se se 6 ou 080 detida contribuição de registo respe- 
ctiva a tornas, são reialidadas para todos os effeitos, salio se ao tempo da 
promulgação d'esie decreto já eçticer pudente em J U ~ Z O  acção de nullidade. 

Arl. 4.' São tambem sujeitos B contribuição de registo por titulo oneroso 
ou gratuito, a venda ou cedencia do direito a determinadas agiias, a venda 
ou auetorisação para minar e explorar aguas em terreno alheio, OS con- 
tractos de constituiçsio de seruidão perpetua ou temporaria, a reducção do 
f6ro considerando-se como remissão parcial e o augmento do f6ro pelo 
incommodo da cobranca dividida, nos termos do artigo 1662.O, $ 6." do 
c~digo  civil. 

Art. 5." É sujeita &contribuição de registo por titulo gratuito a trans- 
missâo causa mortzs, de titulos de divida estrangeira, do estado ou de cor- 
poraçòes admiriistratiuas. e acçbes ou obrigações de companhias ou asso- 
ciações igualmente estrangeiras, dependentes de suceessào, regidds pela 
lei portugueza e a transmissão inter uztos dos mesmos titulos em favor d e  
cidadiios portiigiiezesou de estrangeiros, qiiando se operar no estado da Iudia. 

$j 1.' h igualmente sujeita ;i coritribuiçào de regi,to por titulo graluib 
a lransmissào causa rnortts dos mencionados titulos qiiando for dependente 
da successão de um estrangeiro domiiiliado no dito estado. 

$, 2 P  A contribuição será calculada pelo preço do mercado da capital 
uo dia da trarisrniss;~, e, na falta de cotação official dentro do estado 
portuguez, pela cotagão em Bornbaiin ou pela declaração dos contribuintes, 
ficando sujeitos 1s penas applicaveis aos que fizerem falsas declarações 
perante a auctoridade publica, e ao dobro da contribuiçào. 

Art 6 o A disposr~jo do artigo 7 . O  da lei de 13 de abril de 1874 é, 
extensiva as transmissões em ariaiogas circumstancias, verificadas por s u h  
cessão legitima ou testamentaria. 



A&. 7." A wntribwoao de registo por titulo oneroso ser8 sempre li- 
quidada em vista dos valores que coiistarem dos respectivos titulos, ou qw 
forem dmiarados pelos contractantes. corntanto qiie esses valores não sejam 
ioferioreb aos que sosultarem do reiidimento c,oilecta>el inscripto. nas ma- 
triz& prediaes, abatidos os encargos que onerarem as ~ropriedades tians- 
mittidas. , 

5 1 . O  Quando os contractantes julgarem excessito o rendimento inscripto 
rias matrizes prediaes, e emquanto estas não estiverem defini t i~ame~te 
o~ganisadas, poderão requerer se proceda á avalia~ào dos predios, que se 
pretendem iransmittir. X'esse caso a contribui~do de registo será paga 
segundo os valores declarados pelas partes, e a differença entre essa irn- 
portancia e a que resullaria de ser paga segundo o reridirnento collectavel, 
entrará desde logo em deposito, para ser entregue á fazenda nacional ou 
restituida aos coritractantes, conforme dos respectivos processos de avalia- 
@o e liquidação se mostrar. 

$,e.' A restituição a que se refere o $ antecedente far-se-ha por p r e  
catoria expedida pela competente auçtoridade de fazenda e mediante 
stmples despachp do admimstrador do coneellio, oulida aquella auctondnde 
fiscal. 

$ 3.' Se as partes se não conformarem com a aralra~ão, po.lerào usar 
dos recursos estabelecidos no artigo 94." e seus $$ do regiilamento de 
30 d e  junho de 1870, tanto quanto forem applica~eis. 
C $ B." Se' pela dvaliaêo se verificar que o valor dos predios é superior 
ao que resuttar do rendimento collectavel, inscripto nas matrizes, liqui- 
dar-se-ha a contribuição correspondente a esse excesso de valor, proce- 
dendo-se nos termos do artigo 95.' e seguintes do regulamento de 30 de 
junho de 1870, na parte que for applicaiel. 

$ O.@ Se pela avalia~ão se verrficar que o valor dos predios d superior 
ao que foi indicado pelos reclamantes, serào eutes condeinnados nas custas 
do processo, proporcionalmente á parte desattendida da re~lamacão. 

$ 6." Nos arrendamentos a longo praso a eontriburçâo de registo será 
calculada sobre o preço da renda annual, miiltiplicado por 10 como valor 
da predio arrendado e salvas as rectificações de valor, nos termos d'este 
artigo e do subsequente. 

$ 7." Nos termos da emphyteuse a contrihuiqão de regiçto ser& calcu- 
lada sobre o valor do predio aforado, deduzida a importancia de linte 
pensaes. O ralor serti o que constar do rendimeato coilectavel, quando as 
partes nâo acha~em ouiro, ficando em ambos os casos resahadas as recti- 
ficaçbes d'elie pelos modos aqui  prescriptos 

Art. 8 . q m d n  que os \aiores declarados pelùs c,ontiactantes, oii,desi- 
gnados rios titulos, sejam iguaes ou superiores aos que resultam de ren- 
dimento collecta~el inscripto nas matrizes, poderá proceder-se a nela ava- 
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liacão quando houver Euridamento para suppor-se que o valor declarado& 
inferior ao ialor real dos predios. 

$ 1 .O Se pela avaliação se conhecer que a valor dos predios 6 superior 
ao declarado, pri;ceder-se-ha nos termos dos $,$ 3.O e 4.' do artigo an- 
tecedente; se se mostrar que 6 iuferior, restituir-se-ha ás pdrtes a cor- 
respondente irnportaneia da contribuiqào. 
$j 2." Se, porém, houver fundamento para se suspeitar simulação do 

~a lo r ,  as competentes auctoridades de iazenda leiantarãu autos em que se 
declarem todos os meios de prola da supposta simulação, e as remetterâo 
aos respectiios agentes do rninisterio publico para prom&erern a applica- 
ção das penas legaes. 

Art. 9 . O  A simulação de valor nos actos ou contractos que operam trans- 
missão por titulo gratuito ou oneroso da propriedade mobiliaria ou i m o -  
biliajia sujeito $ contiibui~ão de registo, ser& punida com multa igual A 
quarta parte do ~ a l o r  dissimulado, pela qual respondem solidariamente 
ambas as riartes, salto o direito de cada uma d'ellas exipt da outra a 
metade que por ella pagar. 

$ 1 . O  A stmuldyão púde ser provada por todos os metos admiltidos em 
direito, e seia julgada por acçno ciiel, intentada pelo ministerio 
perante o juizo a que pertencer a repartição de fazenda em que O paga- 
meiito da contribuição de registo deta efectuar-se, e independentemente 
da acçâo criminal que porventura couber, nos termos da lei pend commum. 

Q 2 . O  O direito á acção cneI piescrele no praso de cinco annos, a con- 
t a r d a  celebrag80 do acto ou contracto ein que for praticada a simdlação. 

Art. 10." Alem da nullidade dos actos e contractos determinada no ar- 
tigo 14." da lei de 30 de juntio de 1860, incorrerão os contractantes em 
multa igual ao dobro da contribuiç~o que haveriam de pagar se fosse 
valida a transmissão liquidada pelo rendimento collectavel, inscripto na 
respectiva matriz. 

5 unico. Os agentes do ministerio publico dever80 promover a appli- 
cação curnn!atiya d'estas penas perante os competentes triburiaes ci~is. 

Art. 1 1 . O  Quando se operar mais de uma transmissáo de propriedade 
por titulo gratuito iio praso de tres annos, de que trata o artigo 9." da 
lei de 13 de abril de 1874, e r ela nova transmissão for deizida maior , 
contribuição do que a liquidada anteriormente, será exipida a contribuição 
de registo correspondente ti nova transmissão. deduzindo-se sómente a 
importancia paga pela transmissão precedente. 

Art. 12 Metade das multas estabe)ecrdas por violação das leis sobre 
contribuição de registo pertencera k fazenda nacional. e a outra metade 
aos empregados fiscaes que promovereni a sua applicação, ou aos denun- 
ciantes. 

Art. 13.0 Nas tranemissôes operadas pela venda em hasta publica, ou 
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p r  adjudicação judicial, ou em actos de conciliasão, a contribuiç80 ser& 
paga dentro de trinta dias, contados da assignatura do termo da arrema- 
taça0 mi de.sentença da adjudicação ou do auto da conciliação. 
- $, i:* O pagamento poderá fazer-se ainda depois d'esse praso, no caso 
& , p s t o  impedrmento, devidamente comprovado, e pagando os contri- 
buintes o juro da móra. 

$, 2.O Nos casos deste artigo, a contribuição ser8 calculada sobre o preço 
da arrernatação ou valor da adjudicasão, ainda que esta seja inferior ao 
producto do rendimento collectavel inscripto na matriz predial. 

Art. 1 4 . q o s  contractos de  transmissão de propriedade celebrados por 
escriptos particulares, a contribuição de registo poderá ser paga dentro de  
timta dias, contados da celebração dos mesmos contractos. Os respectivos 
titulos, porbm, nem mesmo n'esse praso poder30 ser admittidos a registo 
predial ou produzidos em juizo como prova d'esses contractos, sem se 
mostrar satisfeita a contnbuição em divida. 

Art. i5.* O computo dos valores a que se refere este decreto será, em 
todas as circumstancias, regulado conformemente á nova moeda da con- 
venção, celebrada em cumprimento do tratado de  26 de dezembro de  
t878. 

Art. 16.' É auctorisado o governador geral da India a por desde jb em 
execução a parte immedlatamente applicavel das dispoii~óes d'este decreto, 
a regiilar em conselho do governo os preceitos que precisem de regula- 
mento especial, e a propor superiormente os meios que julgar indispen- 
saveis para o exacto cumprimento do mesmo decreto. 

Art. 17." Fica rerogada a legislaçâo em contrario. 
O ministro e secretano Testado dos negocios da marinha e ultramar 

assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 1 de setembro de 1881. - REI, - Julto Marques de Valhena, 
(No Dtarzo do Governo de 2 de setembro, n.' 196). 

VI1 

I#POSTO 00 SÊLLO 

Lei de 24 de abril de 1827 

Dana Izabel Maria, infanta regente dos reinos de Portugal e Algarves, 
e seus dominios, em nome de el-rei: Fazemos saber a todos os subdttoa 
de sua magestade que as cbrtes geraes decretaram e n6s queremos a lei 
seguinte: 

Ar t~go  i." Haverá papeis, que serão sellados depois de  escriplos, im-, 
pressos ou Iithographados; e haierá outros, que serão sellados antes d e  
serem escriptos, impressos ou lithographados. 

Art. 2." O rendimento proveniente dos papeis que forem sellados depois 
de escriptos, e que são incluidos no artigo 3 . O  desde o $ 1." ate ao  10: 
inelusivb, continuar& a entrar uo theseuro publico. O rendimento desde o 
$ 11," atb t 8." dever& entrar na quarta caixa da junta dos juros, w h  
cemo o que provier de papeis que forem escriptos em papel já sellada,i 
onde sera remettido directamente pelas estações que forem encarregadas, 
da sua admioistração e cobrança, para ter a applicação determinada no 
$j 4." do artigo 7." da lei de 31 de março d'este anuo I. 

i Art 6 "#estalei -*A junta dos juros, assim augmentada, seraestabelecrda sobre 
os antigos imposto4 e sobie os novos, declarados no arligo seguinte, ficando uns e 
ouiros eonsolidadoS'atB a extincção da divida, e a cargo da mesma junta a respec4iva 
arrecadaçâo 

?Artigo 7.0 - 0s novos iMpoStos são- 

$ 4  * O imposto do sèllo, que seir regalado,por orna lei espwials 
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Art. 3.0 Os papeis que hão de continuar a ser seilados depois de es- 
criptas sào os seguintes: 

$ 1.0 Titulas. 
$ 2.0 Patentes militares de mar e terra. 
Si 3." Caitas dos ministros seculare3 e eccIesiasticos. 
5 4." Cartas dos empregados da universidade e mais eslabelecimentos 

de instrucçào publica. 
$ 5." Cartas dos oEcios e empregos de justiça e fazenda. 

6." Diplomas de mercê ou confirmaçlo de commendas, bens da corda 
e ordens, e beneficias ecclesiasticos. 

$ 7.O Licenças para annexaçáo ou instrtriiçuo de morgados. 
8." Altarás ou cartas de merc6 e pritilegios. s 9.O Bullas pontificias e as dos seus delegados. s 10.' Testamentos e codicillos. 

5 il." Portarias expedidas pelas secretarias de estado, e pelas quaes 
se concederem merc&s que pela legislaçâo at8 aqui existente niio paga\am 
s&llo. 

$ 1 2 . O  Passaportes para fóra do reino. 
$, 13." Almanachs. 
$ 14." Licenças para vender pelas ruas e nos lagares publicos. 

1 8 . O  Licenças pala lojas de venda em Lisboa e Porto, ou para os 
venddhões ambulantes em todo o reino, de fazendas pertencentes ao eoin- 
memio. 

5 16.O Licenças para lojas d e  venda nas outras terras do reino. 
$ 17." Bilhetes para loterias ou rifds: exceptuam-se os das rmsericor- 

digs e hospitaes. 
$ $8." Livros das notas dos tahellides, das camaras, das irmandades e 

das confrarias, excepto as misericordias e hospitaes. 
- Art. 4.' Os papels que hão de ser escnptos em papel selladu são os 

seguintes: 
$1.0 Requenmentos diri@dos pelas secretarias de estado e tribunaes, 

&8irn.como os documentos que os instruirem; menos porem quando estes 
foeehi originaes ou cópias qie  J B  tenham pago sêllo; e bem assim se ex- 
ceptuam os requerimentos que tiverem por fim pedir documentos. 

$8.0 Passaporieç para dentro do reino. 
3.O Papeis forenses, excepto os mencionados na portaria d e  30 d e  

março de 1811. 
e $  4." Escriptirras e condiqões de contracfos publicos. 
$ 5.O Provisões, procurayòes, certidões, apolices de acç6es de compa- 

nhias e de seguros, protestos e cartas de fretamento. 
$ 6." Bilhetes ou guias de despachos de sahida nas alfaudegas que 

&ompanharem os generos ou fazendas despachadas. 

5 7." Bilhetes da$ estivas que se passam nas almotacerias. 
$ 8.' Repertorios. 
5 9.0 Cartays, annuncios impressos e listas para leilões. 
Art. ti." Os papeis que h ~ o  de ir ao s&llo depois de escriptos pagarão 

as quantias taxadas na tabella n.O I; e os que hão de ser escriptos em 
papel já sellado ficam regulados pela tabella n." 2. As sobreditas tabellas 
fazem parte integrante da presente lei. 

Art. 6.' Todo o papel designado n'esta lei que for apresentado ás au* 
etoridades competentes sem ter pago o sêllo reqpectivo ou ser escripto 
em papel sellado será desattwdido; e se as sobreditas auctoridades o re- 
ceberem, ou os officiaes publicos escreverem em papel por sellar, de~en- 
do-o ser na fórma que fica determinado, seráo multados no deeuplo do 
importe do mesmo sbllo. , a s  

A mesma pena soffrerão os auctores, e na sua falta os impressores e 
tithographadores de escriptos que deverem ser impressos ou lithograpbados 
em papel sellado: e todo o importe d'estas penas ser i  applicado para a 
quarta caixa da junta dos juros. 

Art. 7 . O  Os falsificadores, collaboradores, introductores, ou vendedorm 
de papel sellado com s&Ilo particular ou com s6llo de fóra do reino, sof- 
frerão a pena de degredo por dez annos para Cabo Verde, e al6m d'ella 
a multa de 20&000 reis ate 200$000 161s por cada exemplar, segundo as 
circumstancias, e com applicação para a quarta caixa da junta dos juros. 

Art. 8." O go5erno fica auctorisado para fazer as despezas neeessarias 
com os empregados para a cobrança d'este imposto, servindo-se, em quanto 
os houver, dos empregados de outras repartições em que saperabundem; 
e serão considerados em commissão provisoria, ate que na iutura sessão 
ordinaria as curtes possam convenientemente crear os empregos que forem 
necessarios para esta arrecadação e estabelecer-lhes ordenados. 

Art. 9.' Fica reiogada toda a legislação existente relativa ao imposto 
do s&llo e papel sellado na parte em que for opposta á presente lei. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Palacio d'Ajuda em 24 de abnl de 
1821. -IIPAXTA REGENTB, com guarda.-Barâo ds Sobral, Hermano. 

(Omitlirnos as tabellas juntas a esta lez). 
(Na Colleqão chrmolog~ca das lew, nlvarás, demetos, etc. desde junho de18aaem &&C, 

n o IV, pag. 449). 
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shredita tabella, que forem apresentados em juizo sem o respeetivo sbllo, 
pagarão o centuplo da importancia do mesmo s&llo, sem o que não serão 
attehdidos. 

$ unico. As letras de cambio, da [erra, de seguro ou de risco, escriptos 
6 ordem, e notas promissorias que forem apresentadas em juizo sem o 
competente sêllo, pagarão vinte por cento do taior que representam. 

Art. 3 . O  Os tribunaes, repartições, ou quaesquer auctondades que at- 
tenderem os referidos papeis sem o respectivo sêiio, ou sem terem satis- 
feiw a coodemnação de que trata o artigo antecedente, incorrerão na pena 
de '20J000 a 50$000 réis. 

Ar(. 4.O Os  papels ou documentos constantes da tabella n.O 2 não serào 
&&$tos, impressos, estampados ou Iithographados senão em papel com o 
s&lb da taxa competente; quando porém em alguma cidade ou villa do 
remo não houver papel sellado, poder8 ser escripto qualquer acto ou 
contracto, que pela mora soffrer prejuizo, em papel não sellado, com tanto 
que pague o respectivo sêllo no termo de 15 dias. 

$ i." Os impressores que imprimirem, estamparem ou lithographarem 
6s papeis constantes da tabella n." 2 sem o competente s&llo, incorrerão 
na pena de 50#000 até 100fi000 réis. 

$, 2.O As letras de cambio, da terra, de seguro ou de risco, escriptos 8 
ordem, e notas promissorias, impressas, estampadas ou Iitbographadas, serãa 
selladas antes da sua emissão, nào obstantc acharem-se comprehendidas 
na tabella u." 2. 

fj 3.' Ficam isentas d'este sêllo as notas dos bancos de Lisboa e Porto. 
C $ 4.R,0 papel que houver de sellar-se antes de escripto, impresso, es- 
tampado ou Iithographado, deveri ser de fabricas nacionaes, e 96 na falta 
d'este poder8 ser sellado o papel estrangeiro. 

Art. 5." As ordens que se expedirem ex oficio, e bem assim os pro- 
cessos em que a justiça ou a fazenda nacional for parte, poderão ser es- 
criptos em papel sem s&llo. Se porém houver a final parte condemnada, 
pagará esta a importancia do sêUo, excepto nos livramentos dos presos 
pobres promovidos pelas m:sericordias, se os referidos presos não tiverem 
meios com que pagar. 

Art. 6.' Os falsificadores, collaboradores, rntroductores, ou vendedores 
de papel sellado com dl lo falso, Incorrerão na pena de degredo por dez 
annos para Cabo Verde, e pagarão uma multa de 50P000 reis ate r6is 
f:000,$000. 

Art. 7.' As penas pecuniarias estabelecidas n'esta lei serão applicadas 
para a junta do credito publico, a quem compete fazer effectiva a sua ar- 
recadação. 

Art. 8.' O rendimento proveniente da presente lei 8 applicado na sua 
tatalidade para a junta do credito publico, 

Art. 9 . O  É igualmente applieada para a junta do credito publico a di7 
vida atrazada proveniente dos s&llos que entrava na extincta junta dos 
juros. 

Art. 10.O O governo farb o regulamento necessario para a boa admi- 
nistração e cobrança d'este imposto, e estabelecer& o methudo mais seguro 
para evitar a introducção e falsifica~ão do papel sellado. 

Art. li." Fica reiogada toda a legislação e m  contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, em 7 de abril 

de 1838.-A RAINHA, com ~ b r i c a  e guarda.-Barão do To$.-Logar: 
do s&llo. 

Carta de lei, etc. 
(Omittimos as taàellas juntas a esta lei). 

i (No Voarto do Goomao de i6 i e  abnl, n: 89): 

Lei de 10 de julho de 1843 

Dona Maria, por graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Algames, 
etc. Fazemos'saber a todos os nossos subditos, que as c6rtes geraes de- 
cretaram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." O imposto do s&llo continuará a ser arrecadado, ou por s&llo 
de verba, ou pela venda de papel sellado. 

Art. 2.' O s&llo de verba comprehende os livros e papeis que sáEo sel- 
lados depois de escriptos, os quaes vão designados na tabella n." I, que 
faz parte da presente lei. 

Art. 3 .O  O papel sellado serve para os actos ou contratos que t&m de 
ser sellados antes de escripios, tmpressos, estampados ou Iithographados, 
os quaes vão designados na tabella n.* 2, que igualmente faz parte fes ta  
lei. 

$, 1." O papel que deve ser previamente sellado, al6m do sBllo da causa 
publlca, deverá ser marcado na repartição de fa~enda dos governos civis 
com um sbllo particular, ou com o carimbo que mais conveniente parecer, 
podendo tambem ser contra-marcado   elas pessoas declaradas no artigo 
7.", se assim se julgar necessario. , < r  

$ 2 . O  No papel assim carimbado em um districto nâo poder8 reque- 
rer-se, nem d'elle originarlamenfe usar-se n'outro districto, salvo sujei- 
tando-o prbviamente a no10 carimbo. 

!$ 3.' Tanto o s&llo da causa ~ublica, como o carrmbo OU contramarca, 
declarados no 1." d'este artigo, poderão ser couveiiientemente variados, 
conforme o interesse da fazenda publica o reclamar. 

$ 4.' Quando em alguma terra do reino não houver papel aellado, e 
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afgm ~ ó t o  eu mntracto pela demora soffrer prejuizo, poderá ser escripto 
em papel n& seliado, com tanto que se pague o respectivo s4llo no termo 
de i Li dias. 

Art. 4: O s8llo de verba 6 devido desde a data dos diplomas, e dever8 
ser pago forem sellados, segundo as taxas do s&llo, constantes da 
tabella em vigor no tempo em que forem passados. 

$ unico. Na solução das dividas do s&llo e papel sellado de qualquer 
Bpoeha uâo ser& admittida compensação ou encontro algum de liquido a 
liquido. Ficam salvos com tudo os direitos legalmente adquiridos. 

Art. ti." O papel que houver de ser sellado antes de escripto, impresso, 
estampado ou Iithographado, deverá ser das fabricas nacionaes, exceptuan- 
do-se unicamente o caso de falta Absoluta. 

Art. 6 . O  As pessoas a quem for commettida a venda do papel sellado 
gozarão dos mesmos privilegios e isençaes de que gozam os estanqueiros 
do contracto do tabaco. 

Art. 7 . O  As pessoas que venderem papel sellado, sem serem para isso 
devidamente auctonsadas, alem da perda do papel sellado que lhes for 
achado, pagarão a multa de 10$000 ate 100#000 r8is. 

Art. 8 . O  As lettas de cambio, da terra, de seguro ou de risco, os escri- 
ptos B ordem, e as notas promissorias passadas n'este reino e nas ilhas 
adjacentes, que não forem selladas, quer sejam todas manuscriptas, quer 
em par@ impressas, estampadas ou lithographadas, não poder80 ser pro- 
testadas nem attendidas em juiw. 
- I$ gbB A5 letras, escriptos ou notas, que, por omissão de quem as sacòu 
ou ealittin, u8o forem passadas em papel seilado, poderão ser revalidadas 
ate ao dia anterior ao do seu vencimento, ou ainda ate esse dia, quando 
forem sacadas fúra do logar do sacado, sendo selladas com o sbllo da verba, 
e pagando-se o duplo da respectiva taxa. 

$ 2.O Do mesmo modo poderão ser revalidados por semelhante motivo 
as que forem passadas em papel sellado de uma taxa inferior. pagando-se 
o duplo da differença entre a taxa do papel em que se passarem e a q& 
thes pertencer. 

$ 3.' As letras, escriptos, ou notas passadas nos domínios ultramarinos 
ou em paiz estrangeiro, nho poderão n'este reino ser protestadas, nem 
attendrdas em juizo sem o correspondente s8lIo de verba. 

$j 4." As Ictras, escriptos, ou notas que nao forem sacadas ou emitlidas 
em papel deiidamente sellado, ou que n8o tiierem sido revalidadas nos 
termos dos $,$j 1." e 2." d'este artigo, sómente poderão ser demandadas 
por ac@o civil ou produzidas como documentos para quaesquer outros 
d e i t o s  legaes, pagando o s&llo na raz8o de vinte por cento do talor que 
representarem, ou de que se não houver pago o s&llo correspondente. 

Art. 9." O corretor que negociar qualquer letra sacada no reino ou nas 

ilhas adjacentes, sem ser devidamente sellada, pagar8 pela primeira vez- a 
decima parte do valor da letra, e no caso de reincidencia, al&m,do paga- 
mento da mesma multa, perdera o oficio. 

Art. 10.' Poderáo ser escriptos em papel sem s&llo: 
i." As ordens que se expedirem ez ofi& das auctoridades publicas. 
4 " As representaç6es ou requisições de puaesquer auctrrridades indi- 

nduaes ou collectivas sobre objectos de mtemsse publio. ' 
3.' Os requerimentos de particulares, pedindo a restituiçãa de doeu- 

mentos juntos a, requerimentos que tenham sido indeferidos. 
. 

4." Os titulos de ereditos creados e emittidos pela gorerm, ainda que 
tenham a natureza de letra ou nota promtssoria. . , , 

5." Os processos em que o ministerio publico w a,fatenda nacinnal 
for parte. Se porem o r60 for a fihak condemnado, pagarl a 6610 de ;todo 
o processo, excepto se for ~ivramento de algum preso ,pobre, devendo 
n'este caso ienficar-se a impossibilidade de -pagar-@ s4llo poe,atte%a#o 
jorada do administrador do concelho e do ,paro& respeeth.o.i Os e&ri- 
vães d'estes feitos nâo poderão perceber dos r b s  condemnados os sakaiap 
que Ihes compelirem sem estar pago 'o sêllo dos a~&os. A ti-dasgnbáo 
d'esta lei será punida com a multa de 20J000 ate 1004Bf,@ reis; e m  
easo de reincidencia, alem do pagamento da mesma multa, perderá o a- 
crivão o ~fficio. , , , 

Art. 1f.O Todos OS diplomas, livros, e mais papeis que deverem ser 
sellados com o s&llo de verba, ou escriptos impressos, estampados oo lit 
thographados em papel sellado, e que se apresentarem a qualqaer meto? 
ridade individual ou collectiva, de qualquei jerarch~a qne seja,.Sem o csm- 
petente s&llo, ntio poderáo ser attendidos. 

Art. 1P.O As auctoridades que não cumprirem as disposi~ães dos artigos 
8 . O  e 11." incorrerão na multa de 20J000 at8 100,4000 r6is. ' 

Art. 13.O Os tabelliàes que nas escripturas, ou em qiiaesqner outr* 
titulos ou traslados de aforamento, r e n o ~ u ~ õ e s  ou e m p ~ t e u t ~ e a ~ ò e s  de 

;bens nacinaes, nâo transcreverem a guia do pagamenth do respectito s&ito, 
,ficará0 sujeitos ii multa de 10&000 ate 100$00@r8is pela primeira ree, 
e no caso de reincidencia, al&m do pagamento da mesma muita, p ~ d e r ã o  
o olli1:10. < I  

I. 

$, unico. Tendo de se lavrar alguma escriptura de afretamentp, o n q i a k  
quer outra a que não preceda licença nem fisealisa~áo~ de a k g u m a u e t g  
ridade dever30, debaixo das mesmas penas, os tahel l i&es~~assh 
as guias para o pagamento do res.pectivo s&llo, e inseril-as depóis na es- 
criptura, sem o que serSo nullas as referidas escnpkras. 

Art. 14.0 Os donos das lojas, armazens, casas de venda, hospedárias 
e estalagens, assim como os vendilhóes, e em geral todos os que são ~ b ~ t i -  
gados a munires-se com licenças para vende~em, e'que o nio 6zmm ate 
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kt. H.. Fica'revogada toda a legisla$ão em contrario. - 
Mandamos etc. Dada rio P a r ,  das Necessrdades, aos 10 de 

julho de  48U. - A R A ~ N B A ,  com rubrica e guarda. - Barão do Tojal. 
%ar 80 sbllo. 
- Carta de lei, etc. 

(Onaitrimos as  labellas juntas a esta lei). 
(No Dzarzo do Gouerao de de julho, n * 163). 

Lei de 23 de abril de 1845 

' Dona Naria, por graça de Deus, Rainha de Portugal e dos Algar-ies, 
etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos que as c6rtes aeraes, de- 
cretaram e nós queremos a lei seguinte: ? 

Artigo I .O Fica supprirnido o sêllo, ou carimbo particular, com que o 
papel sellado 6 contra-marcado nas repartipbes de fazenda dos golernos 
civis, por virtude dos i?, 2." e 3 . O  do artigo 3.O da carta d e  lei de  10 
de julho, de 18k3, podendo o governo substitui\-o por qualquer outra 
medida fiscal menos dispendiosa, se assim o julgar conveniente. 
' AI+. 2." As verbas de s&llo mencionadas nas cfasses 8 " e 9." da tabeila 

i ,  e nas classes 4.' e ti.' da tabella n.O 2 da mesma lei, são declaradas 
e ampliadas pela maneira seguinte: 

TABELLA N.O 1 
Dos papeis que devem ser sellados depois de escriptos 

CLASSE 8.1 
Confirmatõcs, dispensas e outras mercês 

Pipl0aia do comirmação de insinuação em bens dotdea ate seiscentos oiil 
. . . . . . . . . . .  reis (cinco mil reis) : . . . . . . .  de seis centos mrl reis para cima (dors por cento) . . . . . . . . . . .  Alvara para annexação ou para instituição de morgado, sendo o capital 

ate quatro contos de reis (sessenta mil reis). . . . . . . . . .  excedendo a quatroeontos de reis (dois por centi) 
Cartas de admioistrapao com usufrncto vitalicio de capelias denomina- 

das da cwóa, ou de outros bens nacionaes que renderem ate duzentos 
ar1 r&s (dee mil reis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
excedendo a duzentos mil r8is (dez por cento) . . . . . . . . . . . .  

Alvaras deveriiicafaode sobrevivencia nos ditos bens (a dobro do que 
_ &a estabelecido uara as cartas) 
Diplomas de tença~,'~ensões ou o~dinarias, ate a quantia de cem m3 rhs 

dmuaes (dci3 mil reis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  emd<?ado a cem mil reis (dois por eento).. . . . . . . . . . . .  de verificagão de sobrevivencia de tença, pen3ão ou ordinaria 
to dobro do que fica estabelecido para os d~plomas de mercê). 

58000 
2 por cento 

608000 
2 por eento 

1o~m 
40 por cento 

28rn 
2 por cento 

CLASSE 9 

Di~crsos papeis s livros 

Livros ae receita e despeza e de temos de delibera@@, ou deiçóes de 
irmandades ou confraria; cada meia folha [quarenta reis) . . . . . .  . - ............. 
exeeptuam.se as misericoidias e hospitaes. 

Diplomas de confirmação de estatutos, compromissos, e contractos de 
eorooracões. sociedades ou eornpmhias permanentes (vinte e quatro ............... ........................ milreisj.. -. i... 

Ditos de sociedades temporarias, por cada anuo da sna duração (vinte .............................................. mil reis).. 
eac.eptuam.se os ealarutos de qualquer suciedade btterana ou astistisa, 
e de estabelecimentos de caridade ou de beneficencia, e os aforamen- 
tos de terrenos baldios para ediiicar ou cultivar. 

TABELLA N.' 2 

Dos papeis qae devem ser 8ellad~s antes de escriptas, estaBI@adp$ 
ou lithographadus 

CLASSE ' 
Licenças para quaesqucr dtvcrtimentos de espeetaculos publieos, não 

excedendo a um anno, e sendo concedidas a nacionaes (dezeseis mil ............................................ reis) 1 6 m  .......... sendo concedidas a estrangeiros (vinte e quatro mil reis). %dOM) 

Ditas excedendo a um auno (o dobro do que Em estabelecido). 

CLASSE 5.' 

Objectos forenses, costractos e outros papeis 

Quaesquer outros recibos entre particulares até mil réis (dea r&s) .... 101@ 
excedendo mil rhis atB tres mil reis (vinte reis) ................. $020 
excedendo a tres mil rPis (quarenta reis) ................... 80'0 

Art. 3 . O  Os recibos comprehendidos, e agora addicionados 6 
6." da tabella n.0 2 não terão validade alguma em juizo, ou íora n'elie, 
sem que sejam passados em papel de s&llo respectivo, ou, não sendo pabsddbs 
u'elle, pagarão o triplo do mesmo setlo. 

Art. 4.0 Não são sujeitos ao tributo do sillo os recibos' de f6ros po* 
quantias que 1130 excedam 100 réis. 

Art. 5 . O  Fica sevogada toda a legislaç30 em cantrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paoo de Belem. aos 23 de abrò ae 

1845. - A  RAINHA, com rubrica e pa rda .  - Conds do Tojai.-LogaY 
do s&llo. 

Carta de  lei, etc. 
(No D w  h Gonmo de 25 de abril, a* 96), 
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Lei de 26 de abril de 18611 

Dom Pedro, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subdilos, que as cortes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.00 goveroo poderá decretar a cobrança do imposto do s&llo, 
por meio de estampilha, para quaesquer diplomas, actos e papeis, sujeitos 
ao mesmo imposto antes ou depois de escriptos. 

Art. 2." Os recibos ou facturas com quitaçáo de qualquer natureza e 
proveniencia, e os titulos de mutuos, excluindo as escripturas, ~ 3 0  sujeitos 
ao imposto do sêllo, o qual será: 

De 10 reis nos recibos e quitaçòes ate 18000 reis; 
D e  40 rdis nos de 1/000 reis rnclusive ate 80$000 réis ; 
De 100 réis nos de 50$000 reis inclusive até 100j000 181s; 
~e 200 téis nos de 1008000 rkis ou de maior quantia. 
Os vales do correio pagarão de s&llo cada um 10 reis. 
Os recibos de valores náo coufiecidos serào escriptos em papel de s&Ilo 

de 40 r&. 
$ unico. São isentos do sbllo os recibos por quantias que não excedam 

a 100 reis. 
Art. 3 " Os diplomas de approvação e confirmação de estatutos, com- 

promissos e contrados de corporações, sociedades ou companhias, sejam 
permanentes ou temporarras, pagarão de s&llo por uma só vez 304000 
reis. 

$ unieo. Sáo isentos de s4llo' os estatutos das sociedades litterarias, 
artisticas e de piedade, instrucçào ou beneficencia, os de monte-pios e de 
associaçães dos operarios. 

 AI^. 4." Pelos diplomas de accesso ou transferencia de officios e em- 
pregos, ou se ierifique dentro do mesmo quadro ou de um para outro 
quadro, pagar-se-ha a taxa do sêllo de mercb relativa á meihoria do ven- 
cimento, se a houver. Nâo havendo melhoria, pagar-se-ha eómente o s&llo 
do papef em que foi escripto o diploma. 

Art. 5." É elevado a 10 por cento o imposto que se cobra sobre os 
premios das loterias. 

'Art. 6P Toda a pessoa que sacar, aceeitar ou endossar letra, passar ou 
assignar recrbo ou quitação, escrever ou assigoar drploma, documento ou 
acto de qualqiier n a t u r e ~ a , ~ q u e  deva ser sellado antes de escripto, em 
papel-não seflado ou com se110 infenor ao que 6 detido por lei, incorrer.$ 
na multa de 10 por cento do valor represeritado ua letra, recibo ou do- 

' lei teve o decreto regulamentar de 10 de dezembro de 1861. 

rrzrnanto. mando o valor for conhecido, e, O niio for, na de 10$000 - . . ~ . . 
rhis at8 'iÔ0&000 réis. 

Art. 7 . O  Nenhuma letra, escripto Q ordem, nota, recibo, quitaçao ou .-. 

qnalquer outro documento que deva ser sellado antes de escripto, e o não 
tenha sido com o s6llo de\ido por lei, poderá ser admittido cni luizo OU 

perante qualquer auctoridade sem que previamente se pague, alem do 
decuplo do s&llo que deixou de ser pago em tempo, a multa de 20 por 
cento do valor repre5entado no mesmo documento, ou d e  20$000 F&$ 
quando o valor não for conhecido. 

Art. 8." As disposições dos artigos 6.O e 7 . O  oào terào Jogar quando se 
prove não haver á venda dentro do respectivo concelho o papel seilado 
em que deram ser escriptas as letras e outros documentos, ou as estamd 
pilhas, quando seja adrnrttida esta fórma de pagamento. N'este 'Caso sú- 
mente poderão ser reralidadas as letras, escriptos ou outros documentw 
dentro de 15 dias da data, pagando-se Q s8llo respectivo; e quande, se 
iião pague dentro d'esie prazo, ficarão os signatarios sujeitos &r penas 
commirradas pelos citados arkigos. 

Arl. 9." É o golerno auctonsado a fazer as alteraçaes que ~ulgar  con? 
venientes nas tabellas annexas ás leis de 10 de julho de 1883 e 23 de 
abril de 1848, que regulam o imposto do sbllo quanto aos objectos que 
não se0 ~om~rebeudidos nas disposições dos artigos antecedentes, não ex- 
cedendo 10 por cento para mais sobre o actual imposto, comprehendidos 
os addicionaes, e a estabelecer no regulamento respectivo as providencias 
oecessarias para assegurar a cobrança d'este imposta, cula fixalisafio ficará 
especialmente a cargo dos delegados do thesonro e escrivâes de fazenda, 
aos quaes pertencerá metadedas multas que por sua diligencia se cobrarem. 

$ 1." Nas tabellas de s&llo, que o governo decretar em virtude da au- 
ctorisaçáo concedida por este artigo, serão comprehendidos em uma $6 
~ e r b ~  o imposto pnnci~al  e addicionaes que actualmente se pagam. 

$ 2.' Nas alterações auctorisadas por este artigo nenhum acto ou d e  
curnento poderá ser sujeito ao imposto do s&llo, albm d'aquelles de que 
tratam os artigos antecedentes, e dos outros que actualmente estão su- 
jeztos por Lei ao mesmo imposto. 

$ 3.' Poder30 porem ser isentos do s&ilo alguns dos objectos compre- 
hendidos nas tabellas annexas ás leis de 10 de julbo de 1843 e 25 de 
abril de 1845. 

Art. 10." Fica revogada a legi4açâo em contrario. 
Mandarnos portanto, etc. Dada no Paço das Necessidades, aos 26 de 

abril de 1861. -EL-BEI, com rubrica e pa rda .  -Antonio Josd d'Ada. 
-(Lagar do sêI[o grande das armas reaes). 

Carta de lei, eto. 
{No lhario de LWboa de II de jiiaho, n . ~  i%@),' 







e@ IMPOSTO DO SÊLLO LEI D E  1 DE SETEMBRO DE 1869 6i1 

Lei de 30 de agosto de 1869 1 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1 . q ~  verbas do sêllo, que constam das tabellas juntas ao re- 
gulamento de 4 de setembro de 1867, são ampliadas e alteradas pela 
a r m a  estabelecida na tabella geral que faz parte da presente lei. 
- Art. 2 . O  Nas repartições ou estabelecimentos em que os pagamentos se 
fizerem por meio de folhas independentemente de recibos, esses pagamen- 
to4 ficam sujeitos ao imposto do sPllo igual ao que se paga nos recibos. 
Este imposto ser8 descontado nos pagamentos e entregue pelo thesoureiro 
oo pessoa encarregada de pagar. 

$ unieo. Continuam isentos do imposto do s&llo os pagamentos de ven- 
cimentos que tiverem a naturezz de pret. ferias ou soldadas. 

Art. 3.' Todos os possuidores de acções ou titulos de bancos ou com- 
panhias de qualquer natureza são obrigados a sellar os pertences que em 
seu favor ellas tiverem ao tempo da publicação da presente lei, sendo para 
este caso sdmente applicarel o sêllo de verba. 

$ uwco. Tanto a eestes pertences, como aos que de futuro se lançarem 
nas acções, são applicaieis as disposições do artigo 4.O da lei de 1 de julho 
de 1867. 

Art. 4 . O  As alterações e arnpliaçòes contidas na tabella geral sào ap- 
plcav& as disposiçaes da lei de 2 de julho de 1867 e respectivo regu- 
lamento de 4 de setembro do mesmo anno, que se não oppozerem á pre- 
sente lei, em quanto o governo não usar da auctorisaçáo concedida por 
esta lei. 

' Art. 5.O É auctorisado o governo para reunir e codificar n'um só diploma 
todas as disposições vigentes das leis, regulamentos e tabellas do sêllo, 
eliminando o que ] h  não estiver em harmonia com as leis em tigor e in- 
cluindo o que estiver omisso. 

$ unico Fica o goperno igualmente auctorisado para de futuro incluir 
nas tabellas do s&llo quaesquer livros ou doeumeiitos em geral, que as leis 
posteriores forem estabel~cendo e que devam ser sellados, dando depois 
conta 6s cdrtes. 3 

Art. 6." As multas es'tabelecidas pela legislação do s&!lo serao cobradas 
correccionalmente, mas não se applica ou cessa este procedimento sempre 
que o miiltado requerer para realisar de prompto o seu pa, oamento. 

Eata lei teve o decreto regulamentar de 2 òe dezembro de 1869. 

Art 7.O Fica revogada a legslação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Paço, em 30 de agosto de 1869. -Ed-Rw, 

com rubrica e guarda. - Amelmo José Braamcamp. - Lagar do s4li0 
grande das armas redes. 

Carta de lei, etc. 
(Omzttzmos as labellas juntas a esta leg. 

(Ro Dtarao do Governo de 18 de setembro, n." 211). 

Lei de 1 de setembro de 1869 

Dom Loiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cdrtes geraes decreta- 
ram e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo I." Sio declaradas obrigatorias as licenças mencionadas na classe 
8." da tabella n.' 3, annexa ao regulamento approvado por demeto de 4 
de setembro de 1867. 

Art. 2.O As referidas licenças continuam a ser expedidas pelas mesmas 
repartições ou auctoridades que de tal expedição i&m até agora estado 
iaciimbida~. Aquellas porkm, cuja expedição não estava incumbida a re- 
partição alguma ou a qualquer auctoridade, serão expedidas pelo admims* 
trador do concelho. 

Art. 3." Todas as licen~as, seja qual for a repartiçzo ou auctoridade que 
as tenha expedido, serão registadas na repartiçao de Fazenda do eonceha 

' respectiío dentro de 15 dias da sua data. Aqiielle que faltar ao cumpri- 
mento d'esta disposi(ão será imposta a multa de 2$00@ réis. 

Art. 4." As iaxas das Iicenças, a que se referem os artigos anteceden- 
tes, continum a ser as mesmas por que até agora se tem passado taes 
Iicenças, ou as que vierem a ser legalmente estabelecidas, quer sejam 
raes, quer sejam municlpaes. 

$ unico. Quando se dê o caso de não haver taxa designada para alguma1 
das licenças de que se trota, e emquanto riao for competenteme~te deter- 
minada, serão ainda assim obriga:orias taes Iicenças, prernunmdo-sé'os 
kteressados do competente diploma devidamente seltado. 

Art. 5 . O  As Iicenças de que se trata devem ser obtidas antes de pra- 
ticado o acto que ellas auctorisam. 

Ait. 6.O Fica sujeito á multa de 2$000 rbis, em geral, aquelle que 
deixar de premunir-se com a licença que pela presente lei B obrigado a 
obter, salvo o caso de se acharem JI estabelecidas outras multas para 
taes infracções. 

9 .  
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$ unico. Estas multas seráo satisfeitas correccionalmente; p6de com- 
tudb Wensar-se este mero quando o multado requeira realisar de prompto 
O. seu pagamento. 

Arl. 7." Metade das multas de que trata o artigo antecedente perten- 
cerá A fazenda nacional, e a outra metade a quem descobrir a infracção 
das disposições da presente lei. 

Art. 8." Fica revogada toda a legislaçáo em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em i de seiembro de 1869. 
- EL-REI, com rubrica e guarda. - Anselmo JosQ Braamcamp. - Logar 
do s&llo grande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Dcano do Gouenza de 9 de setembro, n o 204). 

Lei de 2 de abril de 1873 1 

Dom Luiz, por graca de Deus, rei de Portugal e dos Algarres, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte: 

Art. 1." As taxas de sêllo que constam das tabellas juntas A lei de 
30 de agosto de 1869 e regulamento de 2 de dezembro do mesmo anuo, 
são ampliadas e alteradas pelas taxas estabelecidas nas tabellas annexas 
a presente lei, e que d'ella ficam fazendo parte integrante. . 

Art. 2.' Nenhuma letra. ou outro. papeI commercial negociavel, p6de 
ser sacado, indossado, acceito, pago ou por qualquer modo negociado, no 
continente do reino e ilhas adjacentes, sem que esteja devidamente sellado. 

Art. 3.' Nenhuma letra. hcumento ou acto de qualquer natureza que, 
devendo pagar s&llo, o não tenha pago em conformidade da lei, ser& ad- 
mittido em juizo, perante qualquer auctoridade, ou nas repartições do es- 
tado, sem que seja revalidado com o pagamento da respectiva multa. 

Art. 4." A falta do pagamento do sêllo devido nos recibos ou quitações, 
nas lelras ou papeis cominerciaes negociabeis, é sempre punida c m  a 
multa de 5 por cento do valor representado no titulo. 

Quando o valor do titulo não for conhecido, a multa é de i0&000 rbis. 
Em todos os mais casos de falta de pagamento do s&llo devido, a multa 
6 a do decuplo do mesmo stllo. 

$ unico. Se a transgressão resultar de se haier pago s&llo inferior ao 

1 Esta lei teve o decreto regulamentar de 18 de setenibro de 1873 Podem eonsul- tar.se ainda as porhr~as de $5 de abr~l, de 7 de maio, de 30 de agosto, e de 19 de de- 
"mbro de 1873, de 23 de dezembro de 1876, e de21 de fevereiro, de 30de junlio e de 
ai de agosto de 1877. 

devido, a multa 6 a correspondente importancia por que deixou de ser 
pago o s&llo. 

Art. 5 . O  O sacador, oortadoi, indossadores e o acceitante de letra. ou -- 

outro papel comrnerciai negociavel, s lo  solidariamente responsaveis pelo 
pagamento do s&llo devido, e na sua falta pela importancia da multa re- 
spectiva; mas aquelle que pagar póde exigil-a dos anteriormente respon- 
saveis. 

Art. 6 .O  Aquelle que receber do sacador letra, ou outro papel c o m  
mercial negociavel, não sellado, deve fazel-o sellar dentro d e  30 dias-de 
sua data, em todo o caso antes do vencimento ou de qualquer uegoci@o, 
pagando o s&llo devido e mais 50 por cento do mesmo s6llo; O que tude 
se juntará á importancia da letra, não obstante qualquer conven~ão em 
contrario. 

Art. 7 . O  As letras sacadas em paiz estrangeiro nu nas provincias ultra- 
marinas. onde não esteja estabelecido o imposto do dllo, não podem ser 
negociadas, acceitas, nem pagas no continente do reino e ilhas adjacentes, 
sem que previamente sejam selladas com o s8llo legal, e em caso de trans- 
gressão ter8 logar a multa comminada no artigo 4.' 

Art. 8 . O  Nenhuma pessoa, sociedade, companhia, estabelecimento pur 
blico ou particular, p6de cobrar por sua conta ou de outrem letras ou 
outros papeis commerciaes sem que estejam devidamente sellados, e no 
caso de tiansgressão, ficam igualmente sujeitos á multa estabelecida no 
artigo 4." 

Art. 9." A pena de nullidade pela transgressão da lei e dos regulamen- 
tos que estabelecem o imposto do s&llo fica abolida. 

$ iinico. As penas em que hajam incoirido quaesquer empregados pu- 
blico~ ou pessoas particulares, por actos ou omissões praticadas em con- 
travenção ás disposi~óes das leis e regulamentos ácerca do imposto do 
s@llo, ficam sem effeito e são remitttdas pela presente lei. 

Art. 10.' É auctorisada a revalida~ão pelo pagamento do sBllo devido) 
e mais 50 por cento do mesmo s&llo, de todos os documentos, títulos, li- 
vios e papeis de qualquer natureza, que, devendo estar sellados, O não 
eutejam regularmente á data da presente lei. 

$ 1." Toda a pessoa que por qualquer modo ou causa seja interessada 
pode requerer ou proceder 6 rebalidaçào auctorisada n'este artigo. 1 

$ 2.O A revalidação produzirá os seus effeitos desde a data do ~ O C U -  

mento revalidado, salvo quanto aos casos julgados. 
Art. 11 .O Sáo revogadas todas as isenções de pagamento do irnposto de 

s&llo feitas por leis especiaes, e nao comprehendidas na tabella n:O Õ ant 
nexa ao regulamento de 2 de dezembro de 1869, na parte em que nào é 
alterada na presente lei. 
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s&llo os titulos de divida publica emittidos por governos estrangeiros e as 
acções ou titufos e obrigações dos bancos, companhias ou associaçbes rner- 
cantes estrangeiras de qualquer natureza. 

$ umco. 0 s  titulos, as acções e obrigacões de que trata este artigo, 
que não tíverem sido devidamente sellados, não podem ser mencionados 
por seu dono, possuidor ou detentor, ou por qualquer corretor official ou 
funccionario publico em documentos de emprestimo, penhor ou caurâo, 
compra ou venda ou deposito, nem expostos h venda ou por qualquer modo 
negociados. 

- 'Art. 3.' Nunca será inferior a iO.8000 r6is a multa estabelecida no 
,artigo 4.' da lei de 2 de abril de 1873 para a falta de pagamento do s&llo 
devido, nos recibos ou quitação, das letras ou papeis negociaveis, ou esta 
Wta consista em n8o se baver pago o s8ll0, ou em se haver pago s8llo 

inferior ao devido. 
Art. 4." estabelecida a contribuição de meio por milhar sobre as 

operações de bolsa em fundos estiangeiros, ou sejam effectuadas nas bolsas 
officiaes, ou nos bolsins ou bolsas particulares. 

$ i." A quota de meio por milhar reche sobre o kalor real dos fundos 
negociados, calculado pelo preço estipulado entre os contractadores com a 
assistencia do coiretor, ou do inditiduo que presidir á bolsa OU bolsrm, 
baja ou ngo effectiva transferencra d'aquelles fundos. 

$ 2.' A contribuiçáo estabelecida n'este artigo 6 devida pelo compra- 
dor, e ser& cobrada pelo corretor ou iudiriduo que presidir á bolsa ou 
bolsim antes de se ultimar a trausacçâo, e arrecadada nos cofres publicos 
nos termos que se regularem. 

$ 3 Quando seja ultimada a traosacçâo antes do pagamento da con- 
tribuição, respondem solidariamente por este pagamento o comprador e o 
corretor, ou o individuo que presidir & bolsa ou bolsim. 

Art. 6,' Não p6de constituir-se bolsim ou bolsa particular sem ser pre- 
sidida por um corretor publico, e nas localidades onde não o houver, por 
um indiiiduo nomeado pelo presidente do tribuiial do commercio, ou pelo 
juiz de direito da comarca, se nÃo houver tribunal do commercio. 

$ unico. É concedido aos bolsius ou bolsas particulares, actualmente 
existentes, o prazo de 10 dias, contados da data da promulgaçáo da 
presente lei, para se constituirem na conformidade do disposto n'este 
artigo. 

Art. 6.' O governo iari o regulamento preciso para a execução da pre- 
sente lei, exarando* u'elle as disposições necessarias para assegurar a fis- 
calisação e a cobrança do imposto, com tanto que as penas e multas nlo 
sejam excedentes hs estabelecidas no iegiilameiito de 18 de setemf~ro de 
18'73; fica auctorisado a reunir e codificar n'aquelle regulamento as dispo- 
sições em vigor sobre o imposto do s&llo, e a alterar as disposigóes do ar- 

tigo 5.' da lei de '2 de abril de 1873 relativamente d falta de pagamento 
do s&llo, e de tudo dar& conta Bs cartes. 

Art. 7? Fica re~ogada a legislaçâo em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em 7 de maio de 1878.- 

EL-REI, com rubrica e guarda.-Atttonio de Serpa Pcrnente1.-(Logar do 
s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 

TABELLA N 1 

Annexa ao regulamento de 18 de setembro de 1873 

CLASSE i ' 

.................... 1 Subst~tue se a taxa pda de .. 6040 ............. .................................... 
12 Suhstitue.se a taxa pela de 

5040 
42 Adaicionem-se em seguida a palavra ~eserivãesm as seguintes palavras 

Substituam-se as taxas estaboleeidas n'esta classe pelas seguintes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ............. iEo$ooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i00$000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... 3 . .  90@00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 W O  

5 508000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 6 .... 404000 ............................... ................ 7 2080M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . .  1508000 .............................................. g ................................................ tom 
10.  Podo00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80~000 
i* . . . .  W # W  . . . . . . . . . . . .  13 . . . . . . . .  406000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  i & .  ... 401000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. 408000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 16 ............................................. ,. 25í$000 
17 506000 ............................... .............. 48 o 402000 .................................................. i9 ............................................................ 40#m 
po 903m ........................................ ....v........... 2 1  ". 90m 

CLASSE 3.' 

Substituam-sa nas verhss abaixo designadas as taxas estabelzcidas p&3 
seguintes ............................. i... ..... ................ 9080M) ........................................... i . . . . . + . . . . a . - . . . a . a . . -  40P000 



CLASSE 7.a 

LEI DE 7 DE MAiO DE 1878 

CLASSE 16. 

i Aecrescente se em sevida as palavras neffato juridico~ o seguinte .podendo 
o ePlJo ser de verbà ou de estampilha, a vontade do interessado*. ............................... d Substitua-se a taxa pela Ce LÜM) ................................. 7 Substitua-se a taxa pela de Sob0 

Substituam-se nas verbas abaixo designadas as taxas estabelecidas pelas TABELLA NP 2 
segnmtes 

1 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508000 Annexa ao regulamento de 18 a@ setembro de 18T3 
e ............... . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .. 1Ù"~ooo . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96000 CLASSE i.. ã ............... ...................... 6 4$M](J ............ -- - 0 . ' .  48800 4 ~&~l~ tua . s ea t axape l ade  '% - S . . . . . . . . . . . . .  ............................. 
7 . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2&&(yJ 
e , . . . . .  ............................................... 23@00 CLASSE 3 " 

CLASSE 8 ' 
Substituam-se as verbas n os 7 e 8 pela seguinte 

Auetorisação ou diploma judicial para hypotheca, subrogq,ão ou alie- 
nação dos bens dotaes 1360~4 ............................ 

CLASSE 90 

i Substitua-se a taxa pela de 6010 .................................... 
CLASSE 40 a 

1 N'&a verba substituam se as palavras .quantias superiores a $8000 rBis. 
pelas seguintes quantias superiores a 2&000 leis.. 

CLASSE 12 a 

30 Titulos de restitniçào de direitos por drawbach, s e ~ n d o  a importanciada 
restituição. ............................................ 

4 Ofo 

CLASSE 13 a 

6Subgtitea-seataxapelade ................................... $200 

CLASSE 14." 

i Substitua-se a taxa pela de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106000 8 Substitua-se a taxa pela de.. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  28400 
9 Substitua-se a taxa pela de.. 16200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CLASSE 15 * 
4 Escnpturas de quila$ão geral sem desimação de valor ou de valor desco- 

nheado, por cada quitatão ainda quesela reciproca entre duas ou mais 
3 ................................................ 58000 

I Addicione-se a seguinte disposição 
Acções ou titulos e obrigacões de bancos, companhias ou associaçbes 

mercantis estrangeiras de qualquer natureza e titulos de divida publica 
ernittidns por governos estrangeiros, par cada papel sobre o valor no- 
minal ate 1008000 reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... De mais de 1006000 reis at6 BOOC000 reis 

ii xu~im siirce\>ivamente. auementando por cada 1008MW) rkis ou fracção - - , - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  desta 
4; Addicione-se a srguinte disposiçZo, 

fiiixndo nao for conhecida o valor do premio at6 ao seguro de 1900JMlO w--- ~ -~~ ~~ 

reis enclusive ... .............................. .................. De l 000g000 ate 10 0130B000 A s  exclusive ............................. De 10 0006000 reis para cima 

CLASSE 4.' 

B Addicionam-se as seguintes palavras .seartas de credito, escriptos ao por- 
tador e quaesquer outros papeis negociaveis. 

CLASSE 5 ' 

1 Addiciouem-se as seguintes palavras .pertences dos conhecimentos para 
despacho e das apolices de quaesquer seguros-. 

Addicione-se no fim d'esta rlasse a segwnte verba- 
5 Letras de cambio sacadas em praGas estrangeiras, ateeitas no reino e ilha8 

e pagaveis ein prapaç estrangeiras, sendo negociadas em pualqaer parte 
da monarchia e pelo priineiro endosse .................... De 58000 ate 206000 reis . ........... De ma15 20B000 reis ate i008000 reis . . .  ............. Por cada 400$000 reis mais ou fracção d'esta quantia 

CLASSE 6.' 

2 Addicione-se a seguinte dicposifio 
Nos cavos de cessào de consignafão de@rendimentos de bens immoveis, 

parcial ou total o imposto do sbllo se;& calculado sobfe a irnportaueia, 
total da b ~ i d a  hue for paga por meio da mesma cessao. 



3 Addicioneae a seguinte disposi~ão . 
Escnptura constitutiva de qualquer nutra saciedade commercial, sendo o 

fundo ou capital social ate i 0005000 reis . . . . . . . . . . .. . 8200 
De mars de 1 0008000 ate 2 OO0I3000 . . i34W 
E assim successivaincnte augnienidndo por cada i ò 0 0 ~ h  reis 

ção d'esta quantia . . . . . . . . . .  . . . . . . .  8900 
Não se declarando na escriptura o fundo ou capital social . . . . . . . 28000 

TARELLA N.O 3 
Do regulamento de 18 de setembro de  1873 

Accrescente-se no fim d'esta tabella o seguinte. 
49 As letras de cambio sacadas em praças estrangeiras, acceilas no reino e 

ilhas, pagaveis em pracas estrangeiras, não negociadas em alguma parte 
da monarchia. 

Paço, em 'I de maio de 1878. - Antonio de Serpa Pimentel. 
(No Dlano do Gouerao da 15 da maio, n.' 109). 

Portaria de 17 de maio de 1878 
Tendo-se susciiado duiidas sobre a epocha em que começam a ser 

obrigatorias a s  disposiçbes da lei de 7 de maio de 1878, publicada no 
Iliario do Governo n.' 109, de quarta feira ultima, que modifica a legis- 
laç8o reguladora do imposto do sPllo e sujeita a imposto as operacòes da 
bolsa em fundos estrangeiros; e con~indo evitar a incerteza e diversidade 
de interpretaçaes na execuçào da mesma lei: ha por bem sua magestade 
el-rei determinar que, com excepsâo da disposirâo do artigo 5." $ unico 
da  mencionada lei, todas as outras disposiç6es não serao executadas em 
quanto o governo oào publicar o regulamento prescrrpto no artigo 6.' para 
a erecuçào da referida lei. 

O que sua magestade el-rei manda commuiiicar á direcçáo geral dos 
proprios nacionaes, para seu conhecimento e delidos effeitos. 

Paço, i7  de maio de 1878.- dntonao de Serpa Pimentel. 
( N o  Dlarzo do Gooe~rzo de i8 dd maio, n 112). 

Decreto de 14 de novembro de 1878 

Cnmprindo regular a execução da lei de 7 de maio do corrente anno, 
que alterou e ampliou as taxas de sêllo que constam das tabellas annexas 
a lei de 2 de abril de 1873 ;  e usando da  auctorisaçáo que me foi con- 
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ferida, não 56 para assegurar a f i s~al isa~ão e a cobrança do imposto, com 
tanto que as penas e multas não selam excedentes as estabelecidas n0 
regulamento de  18 de setembro de 1873, senão tambem para reunir e 
codificar as disposirões em Tigar sobre o imposto do sCllo: hei por bem 
mandar observar o regrilainento que d'este decreto faz parte e com eiie 
baixa asszgnado pelo ministro e secretario d'estado dos negocros dd fazenda. 

O presidente do conselho de ministros, e os ministros e secretarios de 
estado de  todas ar repartições assim o tenham entendido e façan, execu- 
tar, cada um na parte que lhe toca. 

Paço, em 14 de noiembio de 1878.-REI.-Antonio H a G  de Fontes 
P e r a r a  de Mello - Antonto Rodrigues Sampaio -Augusto Cesar Barjona 
de Freitos - Antonzo de Serpa P i w t e l  - Thomk Adonio Ribeiro Ferreira 
-João d'dndrade Corvo - Lourenço Aaonro de Carvalho. 

REGULBBEhTO DO IIPOSTO DO SELLO 

Disposiçoes preliminares 

Artigo 1 . O  Sào su;eitos ao imposto do sCllo os actos e documentos de- 
signados nas tahcllas n.OS 1 e 2 juntas a este regulamento. 

$j unico. A tabella n O 1 comprehende as taxas de  sbllo fixo; a tabella 
n.' 2 as de  s&ilo proporcional. 

Art. 2." O imposto de s&llo ser& arrecadado por meio de s&llo de  verba, 
estampilha, papel sellado, e especial para cartas de Jogar, bilhetes e pre- 
mias de loterias ou rifas, coiibecimentos de contribuiçòes directas e folhas 
d e  vencimenlos. 

Art 3." O skllo de verba consiste n'uma declaração que o indica, lan- 
çada na repartição competetite nos papeis, antes ou depois de escriptos, 
impre-sos, estampados ou Iithographados. 

,$ unrco Os papeis a que se refere este artigo são os comprehendidos 
na tabella n.O 1, classes i.", e.", 3.". 4.", 5.", 6.", 7.", 8." e 16.", verbas 
1 a 9, e na tabella 0 . O  8, classes I.", 2." E." 

Art. 11: O s&llo de estampilha 6 O que se paga por meio de estampi- 
lhas fornecidas pela casa da moeda, e colladas nos papeis depois de  escri- 
ptos, impressos, estampados ou Iitbographados, ou em guias nos casos d e  
ierrninàdos n'este regulamento. 

$ unico. Estes papezs são os comprehendidos oa tabella n.* I ,  classes 
10.'. li.", 12.". 13.", 142, 15.' e 16.", verbas 1 s 6, e na tabella n." 2, 
classes 3 ", li.a e 6." 

Art. &.O O seliado B o papel de  marca de  agua, que se vende por 
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conta do govem,  cem o s&llo branco e a tinta de oteo posto na casa dd 
fflbeda, e o que se p6de mandar a111 seilar com a mesma tinta de oleo, em 
hnformida&e com a disposição do artigo 40.' 

$ unico. O papel sellado, por qualquer das f6rmas determinadas n'este 
artigo, e r v e  para os actos ou contractos que n'el!c t&m de ser escriptos, 
Miptessos, estampados ou Iithographados, e que esta0 comprehendrdos na 
fabetta n." 1, classe 9 ", e na tabella n." 2, classe 8 " O papel sellado a 
ma- de oleo póde servir para os actos comprehendidos na tabella nao i ,  
classe 10.', 11.5 12.", 13." e 14.", e tabella n." 2, classe 3.' 
- Rrt. 6:" O s&llu das cartas de jogar 15 o que se lança n'uma carta e 
& b ~  a capa de cada baralho pelo modo determinado no artigo 5 2 . O  O dos 
tetibos e fothas de vencimentos, dos conhecimentos das contr ib~i~t íes  di- 
rectas, e dos bilhetes e premios de loterias ou rifas, 6 arrecadado peta 
fórma estabelecida nos artigos 61 O, 67 " e 68.O 

Art. 7." Os livros, documentos, diplomas e papeis isenios do imposto 
do sêllo são os que constam da tabella n.' 3. 

Sêllo de verba 

Art. 8.' O sbllo de verba 6 devido desde a data dos actos e documentos 
à elle sujeitos, e será pago quando estes forem sellados, segundo as taxas 
vigentes ao tempo em que foram passados ou expedidos. 

Art. 9.' O s&Ho de verba deve ser lançado nos I i~ros e dociimentos 
cumprehendidos na classe i." da tabella n." 1 antes de escriptos, e nos 
papeis comprehendidos nas classes e.", 3.", J.", 5 ", 6.", 7.", 8 " e 16.", 
verbas i a 9, da mesma tabella, e nas classes I.", i." e 5." da tabella 
n.' 2 depois de escriptos. 

Art. 10." Nos litros e protocollos constantes da classe i.' da tabella 
ii .O i ser8 lançada a verba do s&lIo na ultima lauda, sem o que não poderão 
ser rubricados. 

Art. i 1." Para se effeituar o pagamento de ~6110 devido por quaesquer 
diplomas e papels sujeitos a esta forma de s&llo, as repartições e auctori- 
dades, que os expedirem, deverão passar guias ein que se declaie a qua- 
lidade dos diplomas e mercès, ou estas sqam honorificas ou lucrativas, os 
nomes dos agraciados, a lotasáo ou rendimento total do emprego ou pen- 
são, ou a melhoria quando a houver. 
- $ f .O Estas guias, depois de numeradas seguidamente, e entregoes ás 
pessoas que as solicitarem, com os diplomas a que se referirem, seráo 
apresentadas com os ditos diplomas na repartição ou recebedoria onde se 
houver de effeitnar o pagamento, a fim de se p8r em cada um dos mesmos 
diplomas a verba do sêiio, e na respectiía guia nota do seu pagamento. 

$ 2." Esta nota c0n:ei.á a declaração da quantia recebida, o numero 

em que fica lançada no respectivolivro, a datado pagamento e as assignaturas 
do recebedor e escrivão de fazenda do concelho, e nas cidades de Lisboa 
e Porto as assiguaturas dos empregados incumbidos d'esta arreeadaçáo. s 3.' A verba do s@llo a que se refere o $, 1.' ser& marcada com as 
armas reaes nas iecebedorias (Ir receita eventual de Lisboa e Porto. 

$, 4 . 9 p r e ~ e n i a d o s  noramente os diplomas com as guias [ias iepartiçães 
por onde tiverem sido expedidos, serão assignados, registados. e entr- 
a quem competentemente os solicitar. 

$ 5  " As mencionadas auctoridades ou repartições guardaràbemmaçsadas 
por ordem numerica as ditas guias C(MII as notas do pagamento do s&tla; 
e remetterão direcçáo geral dos proprios nacionaes ate o dia i0  de cads 
mez as que tiverem recebido no mez anterior, acompanhando a remessa 
com uma declaração das pessoas a quem foram passadas as guias q a e  
faltarem para preencher a regularidade dos numeros e dos Qptourras a que 
respeitarem. 

$ 6." A referida direcção geral enviara as drtas guias aos delegados 
do thesouro nos respectivos districtos para ser verificada a exactid& de 
cobrança d'este imposto, delendo estes funccionarios de~otvel-as no praw 
de sessenta dias com a competente informação. 

Art. 12." Quando por quaesquer diplomas ou papeis sujeitos a s & l h  
forem tambem deiidos emolumeritos, serào passadas guias pelas diversas . 
secretarias d'estado, comprehendendo a importancia dos mesmos emolu- 
mentos e a do respectito imposto do sêllo, com separaçào das duas reii 
eeitas, e contendo, quanto ao sêllo, as declara$ões determinadas no ar- 
tigo I I ." 

$, 1.9Sáo applicaveis á cobranya e fiscalisação das giiias de que trata 
este artigo as disposições da legislação vigente sobre o pagamento dos 
emolumentos das secretarias d'estado. 

$ 2." Nos casos em que, para a cobrança dos emolumentos, se d o  
passarem guias, deverá declarar-se o pagamento do sellu respectivo por 
uma uerba lançada nos recibos dos mesmos emolumentos. s 3 . O  O rendimento do imposto de sêllo cobrado na Sórma d'este artigo 
sera escripturado como o do sello de verba. 

Art. 13.' 0 que fica disposto no artigo 11." è seus $$ n80 bem a p p b  
caçâo aos documentos ou papeis avulsos que nas cidades de Lisboa e Portu 
se apresentam para sellar, a cujo respeito se observará sómente O que Ihes 
e app!ica\el, declarando-se no Iilro da receita a qualidade do doeumentu 
ou papel que for sellado. 

Sj uniw. Nos outros concelhos do reino será a~plicavel a esta especie 
de dociimentos o s&lio de estampilha pelo modo determinado no n.O 4.O do 
artigo 3 1 . O  d'este regulamento, ainda no caso de serem taes documentos 
aco-npauhados de guias de qualquer auctoridade. 
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Art. 14.O As patenles dos officiaes do exercito e armada receberão o 
competente s8llo pelo methodo actualmente estabelecido nos respectivos 
ministerios. 

Art. 15.0 Logo que os agraciados com merc6s hooorificas de qualquer 
natureza hajam completado o pagamerito dos direiius d'esbas rnerc&s por 
meio de prestações, apresentarào na dlrecção geral das contribuições di- 
rectas os seus diplomas de encarte por onde conste o pagamento do respe- 
ctivo sêllo. 

$ unico. Decorridos trinta dias depois que o agraciado houver concluido 
o pagamento dos direitos de merd ,  se este não apresentar na indicada 
repartição o diploma de encarle, fazer-se-ha a conveniente participação ao 
respectivo delegado do thesouro para mandar extrahir um s6 conhecimento 
pela totalidade do sello, a fim de ser cobrado administrativamente. 

Art. 16." A quitação pelos direitos de merc& sat~sfeitos em prestações 
deverá ser assada em presença dos respectivos conhecimentos derida- 
mente sella a os. Quando porem o interessado não possa apresental-os, por 
terem sido extraviados, ou por outro qualquer motivo, a certidho ou do- 
cumento comprovativo d'esse pagamento ser6 sellada com toda a impor- 
tancia do s&Uo que taes conhecimentos deveriam ter pago como docurnen- 
tos, segundo o disposto nas verbas 2 e 3 da classe 16." da tabella n.O 1. 

Art. 17.' Os diplomas pasqados por effeito de accesso o11 transferencia, 
quer no quadro da propria repartiçào, quer para fóra d'ella. estão sujeitos 
sómente ao sêllo da melhoria do vencimento, se a houver, e, não a habendo, 
ao dllo do papel em que forem escriptos, uma Fez que se mostre pago o 
s&llo correspondente ao diploma do emprego anterior. 

Art. 18." Quando em alguma terra do reino não houver á venda estam- 
pilhas, nem papel sellado, e resulte prejuizo da demora em se escrever 
algum acto ou contracto, poderá este ser escripto em papel não sellado, 
com tanto que se pague O respecfiio sêUo na competente recebedoria no 
prazo de quinze dias da sua data, declarando-se a circumstancia de não 
haver o dito papel sellado nem estampilhas na localidade. 

$j unico. O escrivão de fazenda no arto de lançar a verba do pagamento 
do sêllo confirmar& a declaraçio de que trata este artigo, e quando esta 
niio seja exacta, ~ ã o  lançará a dita íerba sem que se tenha pago a com- 
petente multa. 

Art. 19." Quando se apresentar para ser sellado algum documento es- 
cripta em papel com s&llo inleríor ao que lhe corresponder, por não haver 
na localidade papeI sellado com o competente skllo, nem estampilhas que 
perfaçam o que for devido, ser& applicada a disposição do artigo antece- 
dente, pagando-se apenas a importancia do sêllo de verba correspondente 

differença entre o s&llo que tiver o papel e aquelle que lhe competir. 
$ uuico. Se o documento tiver sido escripto em papel com o sello in- 

ferior ao deiido, havendo na localidade papel sellado ou estampilhas que 
perfiressem a importancia do s&llo devido, uào se attenderh ao s@llo jB 
pago, e sem abatimento algum será recebida a importancia que corres- 
pond~r  ao papel ou documento que se apresentar, como se fosse escripto 
em papel sem s&ilo. 

Art. 20." A arrecadaçao do sbllo de verba nos concelhos cabeaas de 
comarca ser$ feita pelos recebedores das comarcas, e nos outros concelhos 
pelos seus propostos, continuando a ser fiscalisada a escripturação pelo 
escrivão de fazenda do concelho onde esta arrecadaçào se effeituar. 

Art. 21.O Nas cidades de Lisboa e Porio e nas capitaes dos outros dis- 
trictos receber-se-ba o rendimento do sêllo de terba todos os dias n8o 
sanctificados desde as nove horas da manha ate ás quatro da tarde. Nos 
outros concelhos poder-se-ha receber s6 tres dias por semana, incluindo-se 
sempre os domingos e dias sanctos, e nunca por menos de tres horas em 
cada dia. 

Estampilhas 

Art. 22.0 A4 estampilhas admittidas por este regulamento seráo dos 
valores de 10,,20, 30, 40, 60, 60, 100, 200, 300, 400, 500. 600, 
700, SOO, 900,1#000, 2&000,3$000, &$OOO, 5 ~ 0 0 0 , 6 ~ 0 0 0 , 7 ~ 0 0 0 ,  
8t000 e 9$000 r&, e d'aquelles que o governo aonunciar, bem como do 
formato e côres que elle determinar. Serão estampadas na repartiçào do 
se110 na casa da moeda 1. 

$ 1 . O  Nas illias adjacentes e no ultramar as estampilhas serão do mesmo 
modelo, dimensão e valores, mas todas de côres especiaes, e não poder30 
ser applicadas no continente do reino. 

$ 2 . O  Nas mesmas ilhas e pelo que respeita aos districtos dos Açores. 
as estampilhas serão de côr differente das que tiverem as destinadas para 
o districto do Funchal, nao podendo umas e outras servir seiião nos re- 
spectivos districtos. 

Art. 23 .quando  uma estampilha n8o perfizer a importancia correspon- 
dente ao s&llo devido, applicar-se-hão as que forem necessarias para pre- 
encher a importancia d'esse sêllo. 

Art. 2f .%om as estampilhas estabelecidas no artigo 22.0 p6de sempre 
perfazer-se qualquet quantia que termine em cifra: mas terminando em 
outro algarismo, despresar-se-ha qualquer numero a mais atB ti rBis inolu- 
sivarnepte, elevando-se a 10 qualquer quantia de 6 a 9 rkis. 

Art. 25.O Quando em qualquer papel ou documento se tenham de ap- 

I Vej ofBtio da Dir Gar. dos Prop Aae de 19 de lulho de 1879 (no Dtario do 
G o v m o  de 24 de julha, n (611, que decldrou validas tanto as estampilhas qne tem a 
taxa por extensa, corno as que a t8rn por algarismo. 
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plicar mais de duas estampilhas, por não as haver das taxas competentes, 
poder-se-ba empregar o sê110 de verba, 

Art. 26." As estampilhas terão a d u r a ~ i o  que o governo julgar conve- 
niente, podendo em qualquer tempo alterar o formato, cdres e valores das 
mesmas estampilhas. 

Art. 27." Haverá na reparticão do sbllo, na casa da moeda, um registo 
d'onde conste o anno e mez em que começou a distribuição para a venda 
publica dos differentes typos de estampilhas, com designação de quaesquer 
slgnaes caracteristicos por que se distingam. D'este registo passar-se-hão 
zertidòes a quem as requeira, por simples despacho do chele da dita 
repartição. 

Art. 28.O Nos autos de conciliação, em que houver reconhecimento de 
bvidas, pelas quaes se deva sêllo, o pagamento do imposto será feito em 
estampilhas fornecidas pela parte interessada, e colladas no requerimento 
em que se lairar o auto, e em seguida ao mesmo auto depois de feito e 
assignado. 

Art. 29." Nas escripturas o pagamento do imposto será igualmente feito 
em estampilhas fornecidas pela parte interessada, e colladas pelo tabellião 
em seguida ás mesmas escripturas, depois de feitas e assignadas pelas 
partes e testemunhas, deveudo o mesnio tabellião assignar em ultimo 
logar. 

Art. 30.O Nos documentos e prpeis em que o sbllo não 6 pago por meio 
de guias, serão as estampilhas colladas em cada meia folha dos ditos do- 
cumentos e papeis. 

Art. 3t.O As estampilhas seráo inutilisadas, escrevendo-se sobre ellas a 
assignatura em parte ou no todo, de maneira que sendo mais do que uma 
as comprehenda todas, e lançando-se dentro de cada uma a data do dia 
e mez da inutilisação, bem como o ultimo algarismo do anno, na fórma do 
seguinte exemplo: 26 de setembro de 1878 e oito. 

g unico. As estampilhas serão de valor correspondente ao s&llo que se 
dever pSr em cada papel ou meia folha, e deverão se inutilisadns: 

i. Nas letras sacadas em quaIquer parte da monarchia portugueza, oode 
não esteja estabelecido o imposto do s8ll0, ou onde se tenha pago s&llo 
inferior ao devido, assim como nas sacadas em qualquer paiz estrangeiro 
para serem acceites, negociadas ou pagas no reino e ilhas, pelo primeiro 
que, segundo o artigo 65.", for obrigado a sellal-as; 

11. Nos documentos ou papeis, em que houver mais do que uma assi- 
gnatura, pelo primeiro signatario, e quando este o não fizer, pelo segundo, 
ficando aquelle sujeito ií multa legal, e assim successivamente; 

111. Nos cartazes e annuncios affixados em logares publicas, pelo signa- 
tario, quando o haja, e não o havendo, pelo director OU qualquer outro 
empregado da empreza que os manda affixar; 

IV. Nos documentos avulsos de que trata o $ unlco do artigo t3." d'este 
iegulamento, apresentados para seliar fóra das cidades de Lisboa e Porto, 
pelo escrivdo de fazcnda n quem forem apresentados; 

V. Na dlspensa de pregões pdra casamento, ou na licenqa para casa- 
mento em oratorio ou ermida particular, pelo respectivo parocho, sendo 
3s estampilhas colladas na pro~isâo ou licença e fornecidas pela parte In- 
teressada ; 

VI. Nas procuraçaes, escripturas, instrumeatos ou quaesquer outros 
documentos feitos por tabeflises, pelo tabellião que os fizer; 

VIJ. Nos autos de concilia~ão em que houver reconhecimento de dividas, 
pelo escrivão respectivo e pela assignatura do juiz; 

VIII. Nos documentos juntos a requerimentos, pelo empregado que 
der entrada a estes, ou pela auctoridade a que forem apresentados para 
despacho ; 

IX. Nos assentos lavrados nos litros dos corretores, em cmformidade 
com o artigo 86.@, pelos mesmos corretores; 

X. Nos titulos de divida publica estrangeira, e nas ac@es de titulos r: 
obrigações de bancos, companhias ou associaçães estrangeiras, pelo pro- 
prietario ou possuidor dos mesmos tilulos ou pelo corretor ou funccfonario 
publico que concorrer para a sua transmisslo; 

ZíI. Nos titulos de arrendamento, quando este for prorogado nos termos 
do artigo 77." $ unico, pelo arrendatario, ou pelo escrirão de fazeuda do 
concelho ou bairro onde for situado o predio; 

XII. Em todos os casos não mencionados nos numeros antecedentes, 
pelos signatarios respectivos. 

Arl. 3%' Os delegados do thesouro nos differentes districtos, com ex- 
clusão do de Lisboa, dirigirão á repartição do gllo da casa da moeda as 
secessarias requisições para o fornecimento de estampilhas. Estas requisi- 
~ 6 e s  serão assignadas pelos mesmos delegados e respecti~os thesoureiros 
pagadores. 

$ i." No districto de Lisboa as requisiçòes serão feitas pelos escrivães 
de fazenda dos bairros e das comarcas, assignadas por estes e pelos rece- 
bedores, e remettrdas á casa da moeda por intervenção do delegado 40 
tbesouro. 
5 %." A casa da moeda por cada requisição, que receber para O distri- 

cto de Lisboa, passará quatro guias, e para os outros districtos tres. Uma 
d'estas guias ficará em ~ o d e r  do fiel do armazem do papel sellado. e as 
restantes arompanharão as estampilhas requisitadas, que serão directamente 
enviadas aos empregados requisitantes. 

$ 3." Nas tres ou duas guias que acompanharem as estampilhas, con- 
forme a requisição for para o districto de Lisboa ou para os outros distri- 
ctos, se lançará em cada uma o competente recibo da recepção dos mes- 

. . 



mos impressos sellados ou estampilhados, assignado pelo recebedor ou the- 
soureiro pagador. No caso das tres guias ficará uma d'ellas na repartição 
de fazenda do bairro ou da comaica para documentar o debito da conta do 
Ihro (modelo n.' 10 junto ao regulamento de administração da fazenda 
publica), enviando-se as duas á repartição de fazenda do distiicto de Lisboa, 
ira qual tambem ficdrá uma. remettendo-se a outra á casa da moeda para 
documentar o credito da conta do referido fiel; no caso das duas guias 
ficar8 uma.na repartiçao de fazenda do districto, remettendo-se a outra 8 
dlta casa da moeda para o mesmo fim. 

$ 4 . 9 s  requ~siçòes que fizerem os escriráes de fazenda dos bairros de 
Lisboa serão sempre especiaes para cada recebedoria, devendo a casa da 
moeda considerar, tanto estas requisiçòes como as dos escribães de fazenda 
das comarcas d'aquelle districto, inteiramente distinctas para se passarem 
por cada uma d'ellas as quatro guias de que trata o $ 2.O d'este artigo. 

$ 5.O As requisições da recebedoria da receita eventual de Lisboa serão 
assignadas pelo escrivão e recebedor respectivo, procedendo-se em tudo o 
mais na conformidade do que fica estabelecido para as outras recebedorias. 

$ 6.O Nos districtos em que as estampilhas s8o remettidas aos delega- 
dos do thesouro, realisar-se-ba a sua distrrbuiçdo pelos concelhos por mero 
de requisirões feitas em duplicado pelos escrivães de íazenda, e tainbem 
assignadas pelos iespectivos recebedores, nas quaes estes passarâo recibo. 

$ 7 . O  Um d'estes duplicados, depo~s de approvado pelo delegado do 
tbesouro, servira de auctorisação ao thesoureiro pagador para entregar as 
estampilhas para se requisitarem, e tambem para documentar o credito 
da sua conta. O outro duplicado será enviado ao escrivão de fazenda para 
documentar o debito da conta do livro (modelo n.O 101, na occasião da 
remessa das estampilhas ao recebedor. 

$ 8.' As estampilhas, que forem expedidas pela repartição do s8iio da 
casa da moeda aos delegados do tbesouro para serem distribuidas pelos 
concelhos dos respectivos districtos, serão depositadas nos cofres centraes 
em quanto não forem entregues aos recebedores de comarca. 

Art. 33.' As estampilhas serão postas b venda em todos os districtos 
administrativos do continente do i eino e ilhas adjacentes, nas recebedorias 
de comarca e suas dependentes. 

$ i.@ Os recebedores de comalca, sob sua immed~ata responsabilidade, 
poderão incumbir tambem a venda das estampilhas a particulares da sua 
escolha, com prbia  approvaçto do respectivo delegado do thesouro. 
f, 2.O. Os vendedores a que se refere o $ antecedente não t&m direito 

A commis~ão estabelecida no artigo 37.O 
Art. 34.' Nas administraç~es centraes, direcções e delegações do cor- 

reio render-se-hão tambem estampilhas, provendo-se d'ellas para esse fim 
0s respectivos chefes por meio de compra nas recebedorias. 
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$ unico. Nas estaç6es postaes denominadas ~ d i s t r ~ b u i ç b e s ~  que fwiccio- 
narem do mesmo modo que as delegações, tambem se venderzo estampilhas. 

Art. 35." Quando os delegados do tbesouro reconhecerem que, para 
commodidade do publico, se torna necessario estabelecer a venda das es- 
tampilhas em qualquer outra localidade alem das mencio,nadas nos artigos 
33.O e 3k0, e o recebedor da respectiva comarca se nâo prestar a usar 
da faculdade que lhe concede o S 1 . O  doartigo 33.", proporào, pela direcçáo 
geral dos proprios nacionaes, a pessoa ou pessoas que estiverem nas cir- 
cumsiaucias de ser encarregadas d'essa ~ e n d a ,  com prkvia juslificação da 
sua idoneidade, por meio de um termo de ahonaçáo lavrado em devida 
fórma na respectiva administração do co~icelho ou bairro. Se a sua proposta 
for approvada, a pessoa ou pessoas encarregadas da venda fornecer-se-hâo 
de estamprlhas pelo modo indicado para os chefes das administraçães cen- 
traes, direcções e delegaçòes do correio. 

Art. 36." As pessoas que forem encarregadas de vender estampilhas não 
poderão entrar em exercicio sem terem pago o s&llo da nomeaçzo. 

$ 1." O \eudedor de estampilhas que cessar na venda, quando de nouo 
sela d'ella encarregado, fica su~eito ao imposto de s8llo pela nova nomeaflo. 

$ 2.0 O disposto n'este artigo B applicarel aos vendedores de estampilhas 
de qite trata o $ 1.O do artigo 33.' 

Art. 37.' Aos vendedores de estampilhas de que tratam os artigos 34." 
e 35." será abonada a commissão de por cento do valor das estampilhas 
que comprarem. Esta commissão será descontada no preco da compra no 
acto de a fazerem, e passand-o-se o competente recibo em harmonia com 
o que se acha estabelecido no modelo n.O 14 junto ao regulamento da 
administração da fazenda publica. 

Art. 58." Os delegados do thesouro rernetterão mensalmente á direcção 
geral dos proprios nacionaes uma nota conforme ao modelo o." 2 junto a 
este regulamento, das estampilhas requisi~adas 8 administração da casa da 
moeda, com declaraçáo das que tiverem recebido e das vendidas. 

Papel sellado 

Art. 39.' O papel para sellai será obtido por meio de arremataçâo entre 
as fabrica, uacionaes, sob as condi~ões que forem determinadas p e b  go- 
verno nos annuncios que para esse fim serão publicados na folha oltieial, e 
dever8 ser fornecido pela casa da moeda ás pessoas auctorisadas para o 
venderem, em conformidade com o disposto no artigo 60.ONo caso de absoluta 
falta, poder8 recorrer-se ás fabricas estrangeiras. 

5 1." O papel sellado, alBm das armas reaes, e da inscripçáo-imposto 
do dllo -no centro, devera ter a marca de agua e o auno em que for 
feito. 



f 9.' E&e'papel sei-8 vendido ao publico pelo preço do mercado. 
3.0 0 &i10 do papel, com exclusão das letras, comprehenderá as taxas 

d e  40 e de 60 réis. 
- $ 4." O papel destinado para as letras e conhecimentos maritimos será 
obtido pela casa da moeda pelos meios que julgar mais convenientes, e 
fornecido ao publico pelo preço de 5 reis por cada letra, comprehendendo 
as despezas de impressão. 
- $ 5.O O s6llo das letras de terra e de cambio comprehender'a as taxas 
de 20 reis a 204000 réis; e quando tenha de sacar-se por quantia superior 
a 20, 40, 60, 80 ou 100 contos de reis ser8 a diferença entre estas 
pnanlias preenchida com as referidas taxas de 20 reis a 20&000 réis. 

$ 6.' A disposiçao do artigo 27.O é applicavel ao papel sellado, letras, 
~ònhecimentos maritimos, e mais impressos sellados. 

Art. 40.' h permittido aos particulares, e ás repartições ou corporaqòa 
publ~cas apresentar na casa da moeda quaesquer papeis para serem sel- 
lados a tinta de oleo antes de escriptos, impressos, estampados ou Iitho- 
graphados, com os cunhos de algumas das taxas designadas nas tabellas 
a que se refere o $ unico do artigo 5.O 
, $ unico. Esta faculdade não será concedida aos tabelliães, escri~ães, 
advogados, procuradores ou solicitadores, e a todos os outros officiaes ou 
fuoccionaríos publicas, os quaes são obrigados a empregar, no exercicio 
das suas funcçaes, o papel fornecido directamente pelo governo. 

Art. 4f." Igualmente poderão ser sellados na casa da moeda, com sèllo 
a tinta de oleo, os papeis de que trata o artigo antecedente depois de 
impressos, estampados ou Iithographados, quando s6 contiverem d~zeres 
geraes e não possam com elles constituir documento ou produzir effeito. 

Art. 82." Na casa da moeda não poderá sellar-se papel algum em 
branco sem que tenha o formato do papel fornecido pelo goterno, excepto 
quando esteja comprehendido em alguma das excepções do art~go 43." E 
O que j a  estiver impresso, estampado ou Iithographado tambem não poderá 
ser sellado, não tendo O formato legal, se tiver de servir para algum dos 
documentos em que aquelle formato 6 exigido. 

Art. 43.' O papeI sellado, fornecido pelo governo, ter6 de formato 30 
centimetros de altura e 20 de largura. 

Esta disposiç80 não terá logar: 
I. No papel em que forem escriptos os instrumentos de approvação de 

feslamentos cerrados; 
11. Ks'procura~òes e outros documentos escriptos em papel denominado 

"paquete)), quando sejam destinados a servir em paiz estrangeiro; 
111. Os livros de notas de tahelliâes, os do registo hypotbecario, e quaes- 

quer outros que tenham de ser sellddos antes de escriptos. 
Art. 44.' As letras de terra c de cambio que forem postas 5 renda pos 
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conta do governo serão impressas na casa da moeda n'uma s6 chapa, e com 
os dizeres-em portuguez. 

$ i." São porém admittidas no uso, e consideradas legaes, as chapas 
que, pertencendo privativamente a estabelecimentos e casas de commer- 
cio, tiverem nas tarjas, em iniciaes ou por extenso, as firmas das mesmas 
casas, com tanto que as letras sejam selladas na casa da moeda, a tinta 
de oleo, antes de escriptas. 

$ 2." As letras que se errarem ao encher, ficando por isso inuteis, p+ 
derão ser entregues na casa da moeda, a fim de serem trocadas por outras 
de ignaes taxas, sendo da chapa da mesma casa, ou para se  sellarem OU- 
tras com iguaes s&llos, sendo de chapas particulares. 

Art. 45." Continuarão a ser impressos na casa da moeda, e no sobrei 
dito idioma, os conbecimeutos de carregações maritimas, e quaesquer 
outros papeis. sujeitos a s&llo, que o governo mandar par i% venda. 

Art 46.0 As letras destinadas para a penda nas ilhas dos A ç o r ~ ,  Madeira 
e Ultramar, terão impressa no alto a designaçáo Açores. Madeira i 
Ultramar, e nào podem ser empregadas em saques effectnados no con- 
tinente do reino. nem as dos Açores na Nadeira, nem umas e outras ne 
Ultramar. 

Art. 47.' O papel sellado para venda nas ilhas dos Açores, Madeira e 
Ultramar, além do shllo geral terá um carrmbo especial. Este canmbo será 
posto por fórma differente no papel fornecido pelo governo, e no que for 
apresentado pelos particulares para ser sellado na casa da moeda. 

Art. 48.0 O papel que se apresentar para sellar, nos termos do artigo 
40.". deverá ser entregue ao fiel dos armaeens do papel sellado, e para 
sellar, declarando-se-lhe os sèllos que o mesmo papel ha de ter, e depois 
de paga a importancia Testes, e de devidamente sellado, será recebido 
do mesmo fiel. 

Art. 49." Quando na mesma meia folha de papel sellado se compre- 
hender mais do que um acto incluido em alguma das tabellas n."' 1 e 2, 
ou um acto s6, cuja taxa exceder a do papel em que .5 escri~to,  a differença 
que houver a pagar, além do sbllo do papel, poder8 ser satisfeita por meio 
de sêilo de verba ou de estampilha. 

Art. 50.0 É applicavel á repuisiçâo e ~ e n d a  do papel e impressos sel- 
lados o aue fica disposto n'este regulamento quanto á requisição e venda 
de estampilhas. 

$ unico. Os delegados do thesouro enviar30 mensalmente á direcção 
geral dos proprios nacionaes uma nota, analoga 8 do modelo n.02, do papel 
sellado, requisitado á casa da moeda, com declaraçao do que tiverem re- 
cebido, e do vendido. 

Art. 51.0 $ permittid~ aos vendedores de estampilhas e papel sellado 
vender papel com s&llo a tinta de oleo, quando por sua conta o mandem 



sellar directamente e repartição do s@llo da casa da moeda, náo tendo por 
esta venda direito B commissão estabelecida no artigo 37.0 

Cartas de jogar 

Art. beo As cartas de jogar serao seiladas no centro do y a t r o  do naipe 
de oiros de cada baralho com um cunho preto, que contenha as armas 
naeionaes no centro, e em iolta a legenda pagou 40 rdzs de imposto de 
sgllo, sendo o dito cunbo de tal fúrma gravado, que nao deixe no reverso 
a mais leve impressão ou iestigio, que por esse lado possa distinguir a 
dita carta depois de envolvida com as  outra^, devendo tambem ser grudado 
sobre a capa de cada um dos mesmos baralbos um bilbete ou tira contendo 
outro sbllo das armas nacionaes, por forma que se niio possa abrir a dita 
capa sem se conhecer. 

$ unrco. O baralho de cartas de jogar que, tendo completo o numero 
de cartas, nào contiver O quatro do naipe de oiros, será sellado na carta 
de qualquer outro naipe que for designado pelo chefe da repartição de 
sbllo. 

Art. 53.O Os fabricantes das ditas cartas remetterro 4 officina do papel 
sellado, para receberem o referido cunho, os baralhos de cartas que fabri- 
carem, acompanhados de uma guia ou declaração assignada pelos ditos 
fabricantes e datada, em que especifiquem a localidade da fabrica e a 
quantidade dos baralhos que por esta fórma levam a sellar. 

$ unico. No caso de importacão de cartas d e  jogar estrangeiras, os di- 
rectores das respectivas alfandegas remetterão os baralhos de cartas 6 
repartição do sêllo na casa da moeda, acompanhados de guias em que se 
mencione a quantidade dos baralhos, o porto d'onde vieram e a pessoa que 
as despachar, a fim de serem sellddos, na conformidade do disposto no 
artigo antecedente, e devoliidos os baralhos, depois de sellados, aos diie- 
ctores que os tiverem enviado, para então se poderem despachar, correndo 
todo O risco por conta do proprietario, o qual pagdrá na casa da moeda a 
importaucia do s&llo que for devido, sem o que não serão sellados. 

Art. 54." Os fabricantes de cartas de jogar, quando as exportarem para 
paiz estrangeiro, caso em que estão isentas do imposto do s&llo, deverão 
hzel-as acompanhar de uma guia por elles assignada e datada, em que 
especifiquem a localidade da fabrica, quantidade dos baralhos, alfandega 
por onde OS querem exportar, e o porto ou portos a que se destinam. Esta 
p i a  e os correspondentes baralhos serão apresentados na administraçào 
do concelho ou bairro onde for situada a mesma fabrica. 

,$ t.' Na adininistraçâo do concelho ou bairro qerb a dita guia registada, 
lançando-se na mesma a verba do registo, que serb assignada pelo respe- 
ctivo administrador. 
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$j 2." O volume ou voiumes de baralhos de cartas de jogar a que disser 
respeito a guia serão, na parte exterior do involucro, marcados com O 

cuuho ou cùrimbo de que nar admioistraeões d e  concelho ou bairro se  fizer 
uso para authenticar os pupeis do seu expediente, e, na falta d'elle, ru- 
bricados pelo administrador, mas por fórma que não possam abrir-se sem 
que se conheça. 

$ 3 . O  Depois de feito o qne fica determinado nos $$ antecedentes, serao 
restituidos ao fabricante a guia e os barallios de cartas,-para ter logar a 
exportação. 

$ 8.' Dentro do prazo de 30 dias, a contar d'aquelle em que na 
administração do concelho ou bairro for regtstada a guia a que se refere 
este artigo, daruo entrada na respectiia alfandega as cartas de jogar, ou 
serão de novo apresentadas na dita administraçã6, no caso d e  que trata O 

artigo 87.' 
Art. 55." As cartas de Jogar s6 poderão ser exportadas pela alfandega, 

e para o porto ou portos designados na guia, que ficará na mesma alran- 
dega, e quando se tenham preeuchido as formalidades prescriptas no artigo 
antecedente. 

$ 1.0 Depois que as cartas de jogar derem entrada na alfandega, O 

respectivo director, no dia immediato, o communicará ao administrador do 
concelho ou bairro onde tiver sido registada a guia. 

$ 2.0 Semelhantemente no dia irninediato hquelle em que se effeituar 
a exporta~âo, assim o participar& o mesmo director da alfandega ao com- 
petente adminislrador do concelho ou bairro para dar baixa da guia no 
livro do seu registo. 

Art. 56.' Quaiido o fabricante não for o proprio exportador, deverá 
mencionar na guia, alem das circumstancias que ficam declaradas no ar- 
tigo 54.", o nome e morada da pessoa a quem vender as cartas de jogar 
para exportaçso, a qual asaignaiá tambem a guia, e so depois de cumpri- 
dos os ~rec i tos  consignados no mesmo artigo 6 que o fabricante poder& 
entregar' ao comprador as cartas que lhe vender. 

Art. 5 7  " Se depois de compridos os preceitos estabelecidos no artigo 
5.4.' e seus $$ 1.0, 2 e 3.' o20 se l e ~ a r  a effeito por quaesquer motivos 
a exportaçào das carlas de jogar, dever5 o Fabricante, ou a pessoa a queqi 
pertencerem, apreseotal-as no prazo estabelecido no 4.' do dito artigo, 
corn a competente guia, na administração do concelho ou bairro onde 
fez o registo, a fim de serem remettidas pelo respectivo administrador h 
repartiçao do s&llo, na casa da moeda, para serem devidamente selladas, 
e depois devolildaç ao mesmo admil i is t r~or ,  que as entregara ao proprie- 
tario, por conta de quem correra todo o iisco, bem como o pagamento do 
s&ijo dev~do, sem o que não serão selladas. 

$ unico. Os rolumes das cartas de jogar depois de marcados com Q 
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~anhò ou earimbo da administraçào s6 podem ser abertos na alfandega, 
qwndo assim se tenha por conrzeuiente a bem do servtço publsco, ou na 
@partiçao do s@llo da casa moeda, conforme se der o caso do artigo 54.O 
ou o do presente artigo. 

DisposiçZies especiaes sobre o sê110 de alguns documentos 

Testamentos 

Art. 58.' Os testamentos, comprehendendo os puhlicos e cerrados, de- 
vergo ser sellados antes de registados; mas se dentro de trinta dias, con- 
tados da abertura da herança ou da epocha em que deviam pioduzir effeitos 
juridicos, oáo forem registados, nem houver sido pago o s&llo devido, in- 
dependentemente do registo, nao podeião ser registados, nem admittidm 
perante qualquer auctoridade ou repartiçào publica sem terem sido reva- 
lidados pelo pagamento das respectivas multas. 

$ 1.' Para a applicação d'este artigo, entender-se-ha que os testameritos 
cerrados produzem effeitos juridicos desde que forem abertos em confor- 
midade com as leis. 

$ 2." Quando os testadores fallecerem f6ra do reino, o prazo estabele- 
cido n'este artigo s6 começar& a contar-se, com relação aos testamentos 
publicos. desde que pelos meios competentes houver noticia de se ter ve- 
rificado o obito. 

$ 3.' Pelos teslamentos de mão commum permittidos pela legislação 
anterior ao codigo civil, 56 é de\ido o sêllo correspondente a um testamento. 

Ar%. 59.' O ~6110 dos testamenlos publicos será pago nos traslados ou 
certidões que forem apresentados a registo, e o dos testamentos cerrados 
nos propnos testamentos. Os traslados ou certidbes dos testamentos pu- 
blicos são tambem sujeitos ao respectivo skllo. 

Pertences 

Art. 60.' O sello dos pertences, quando seja o de verba, deve ser pago 
antes de feito o averbamento da acção ou titulo no respectivo banco ou 
companhia; e quando for o de estampilha, ser& pago na occasião de se  
tançar o pertence na acção ou titulo. 

g unico. O s&llo dos pertences 6 devido em todas as acções 6u titulos, 
incIuindo aquelles que pertencerem aos accionistas primarios, e que por 
es9e motivo não tenham passado para novos possuidores 1. 

' A wrtaria de 6 de setembro de 1879 (no Dzarzo do Governo de 8 de setembro, 
IL' 8@) declarou que ficava dependente do poder legislativo apreciar o valor Legal das 
duvidas levantadas sobre a execnpão d'esle jj. 

Recihos e folhas ds vencimentos 

Art. 6 1 . O  Nas repartições ou estabelecimeotos em que os vencimentos 
comprehendidos na vei ba 3 da classe 3.' da tabella n.' 2 forem pagos por 
meio de folhas, independentemente de recibos, seri5 o imposto do 
descontado nas mesmas folhas e pago por meio de veiba, na conformidade 
do disposto nos seguintes. 

$ I." O thesoureiro ou a pessoa encarregada d'aquelles pagamentos, 
antes de os realisar, entregará na recebedoria da comarca ou sua delega- 
ção, no concelho em que for situada a repartição ou estabelecimento, a 
importancia do sêllo que constar da folha por meio de uma guia, s a  q u d  

- 

se fará referencia d mesma folha. 
$ 2 . O  N'esta guia se lançará a verba de ter sido pago o ~8110, com de- 

claração da quantia recebida, numero em que fica lançada no respeciivo 
livro, a data da cobrança e as assignaturas do escrivão d e  fazenda e rece- 
bedor, sendo a guia depois entregue ao thesoureiro ou eeacenegado do 
cofre. 
) 30 Nas czdades de ~ i s b o a  e Porto, o sbllo ser& pago nas r e c e b e h i a  

da receita eíentual, procedeiido-se em harmonia com o que fica estabe- 
lecido para os outros ioncelhos. 

Art. 62 o As corporaçaes ou estabelecimentos n8o subsidiados  elo go- 
verno ficam obrigados a remettcr aos respectivos delegados do thesouro 
at6 ao dia 20 de cada mee uma copia autbentica das folhas dos vencima- 
tos dos seus empregados, relatitas ao mez antecedente, na pua1 se declare 
se os mesmos vencimentos foram pagos por meio de recibos por eAes pas- 
sados em separado, ou se pela assignatura das verbas que nas ditas f o l h ~  
Ihes digam respeito. No primeiro caso devem OS encarregados dos paga- 
mentos lançar nas mesmas folhas uma verba em que declarem a impor- 
tancia do sèllo de estampilha que foi satisfeita; e no segundo deverão a4 
conias das referidas folhas ser acompanhadas das copias das guias de que 
t r i tam os )$ i?, 2." e 3 . q o  artigo 61.' 

Art. 63." Nos recibos de pagamentos que estiverem sujeitos a qualqriet 
deduccáo que tiver a oatureza de imposto, será devido o imposto do dll? 
da importa'ocia liquida do 

A mesma dispo~ição 4 
vencimento. 
applicavel aos vencimentos meio de 

folhas. 
Art. 6i.0 Aos conhecimentos das deducçóes estabelecidas p d o  decreta 

de 26 de janeiro de I869 e reguladas pelo decreto de 18 de Cevereito do 
mesmo armo, na0 6 appl,~mel o s&llo designado na verba 3, classe 7." da 
tabella n.O 2 para os conhecimentos das contrtburç6es e impostos directos. 
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Letras e outros papeis 

Art. 65.' Neuhuma letra ou outro papel commercial negociavel póde 
ser  sacado, iadossado, acceito, passado, pago ou por qualquer modo nego- 
ciado, no continente do reino e ilhas adjacentes, sem que esteja deiida- 
mente sellado 1. 

$ unico. Aquelle que receber do sacador letra ou outro papel commer- 
cial negociavel, deve fazel-o sellar dentro de 30 dias de sua data, em 
todo o caso antes do vencimento ou de qualquer negociação, pagando o 
se110 devido e mais 50 por cento do mesmo s&llo, o que tudo se juntara 
á importancia da letra, nã;o obstaute qualquer convencào em contrario. 

Art. 66.' As letras ori papeis commerciaes sacados ou passados em pata 
eslrangeiro ou nas proiinciaq ultramarinas, onde n8o esteja estabelecido o 
iraposto do sêllo, náo podem ser negociados, acceitos, nem pagos, no con- 
tinente do reino e ilhas adjacentes, sem que prevtamente sejam sellados 
com o s@llo legal. Quaesquer outros documentos sujeitos a sêllo, passados 
em paiz estrangeiro, ou nas provincias ultramarinas, onde não esteja esta- 
belecido O dito imposto, não produzirão igualmenle effeito no reino e ilhas 
adjacentes sem que sejam devidamente sellados. 

$j 1.' Se porbm as mencionadas letras, papeis commerciaes ou docu- 
mentos forem sacados ou passados em alguma das possessões porluguezas, 
onde esteja estabelecido o imposto d o  sbllo, e ahi o tiverem pago, mas a 
sua taxa legal for inferior á que Ihes corresponder no continente ou ilhas 
emr que as diias letras e papeis commerciaes deverem ser acceites, pagos 
ou por qualquer modo negociados, ou 03 releridos documentos houverem 
de produzir effeito, d'elles se pagará bómente a d i f f e r e ~ ~ a  entre o s&llo 
que deverem e o que tiverem pago. 

$ 2.: O pagamento do sello nos casos d'este artigo e $ antecedente 
ser8 feito por meio d e  estampilha ou de verba, segundo a natureza dos 
papeis, e as regras estabelecidas n'este regulamento. 

Art. 6 7 . 3 s  letras de cambio sacadas no continente do reino e ilhas 
para serem pagas em praças estrangeiras que forem objecto da rerba 3 
da classe 4.' da tabella n.' 2 do presente regulamento, desde 100$000 
réis a 9994995 rhs, poder80 ser escriptas em papel destinado para as 
letras, sellado com o skllo correspondente a 100$000 réis, preenchendo-se 

* Sendo apresettada a nm escrivão de fazenda uma letra commercial de 1108000 
réis com o sello de 100 rdis com o fim de o consultar sobre a multa que e devida pela 
revalidqão, aqnelle funccionano 4 obricado a apprehendor a mesma letra e a obriqar 
o apresenlante a fazer a necessaria r&alidação - Reu. de  LI^ e de Jvr, v01 q n.b 766. n m  976 o 977 .- ~-~ .r-o 

Conl. Prligos 98.0, 95.. e i i4, e 1e1 de 22 de junho de 1880, artigo f I  

o resto da taxa, correspondente importancia das ditas letras, com estam- 
pilhas. 
8 1 . O  As mesmas letras desde iO0#000 rBis ate 4:999$995 d i s  poderão 

ser escriptas em papel sellado com o s8llo correspondente a 1:000&000 
preenchendo-se o resto da taxa, correspondente á importaricia das letras, 
bom estampilhas. 

$ 2." As mesmas letras de mais de 5:000$000 r6is poderão ser escri- 
ptas em papel sellado com o dl lo correspondente a esta quantia, preen- 
chendo-se o resto da taxa, correspondente importaseia das letras, com 
estampilhas. 

Art. 68.' As estampilhas, no caso do uso permittido nas letras de cam- 
bio pelo artigo antecedente, serào inutilrsadas pelo sacador e pelo modo 
prescripto no artigo 31." d'este regulamento. 

Conhecimentos de contrihnições directas 

Art. 69." O s&llo dos conhecimentos de contribuições e impostos dire- 
ctos ser& calculado e addic~onado aos mesmos conhecimentos quando s e  
extrahirem, e debitado virtualmente na conta dos recebedores. 

Loterias ou rifas 

Art. 70." O sêilo dos bilhetes de loterias ou rifas será pago por meio 
de uma verba lançada no acto ou diploma que os auctorisar. Esie s&llo 
será calculado sobre o respectiro plano. 

$ unico. 0 s&llo sobre os premios das mesmas loterias ou rifas será pago 
da mesma fórma, ercepto se se houver prestado fiança ao pagamento logo 
que finde a venda do\ bilhetes. 

Art. 7i.O Em Lisboa a importancia dos 2 5  por cento a titulo de shllo 
deduzido dos premios das loterias, será, no dia immediato Bquelle em que 
findar a renda dos bilhetes, entregue no thesouro publico pela pessoa ou 
corporaçãa responsavel. 

Escrlpturas 

Art. 72.O Quando na mesma escriptura se celebrarem differentes con- 
tractoç dependentes ou n8o uns dos outros, attender-se-ha ao principal 
para qualrficar a dita escriptura. a fim de se conhecer qual a taxa d e  s@llo 
que lhe pertence. N'este caso devera exigir-se. além do s8llo correspop. 
dente áquelle contracto, o que tocar a cada um dos outros contractos 
accessorios, se algum Ihes estiver designado nas respectivas tabellas I. 

1 Quando na mesma escriptura se celebrarem differentss contraetos, àeve exipir-se 
sbllo de ambos, atteodendo-ss ao princ~pai para qualificar a escnp1ura.-Rm. de Lefi 
c de i u r ,  vol. 13.0, II.O 626, pag. 22 e s% 
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$ unieo. Ser& considerado coníracto principal aqueIle a que corresponder 
maior salario na respectiva tabella de emolumentos judiciaes. 

Art. 73.O Pelas escriptuias de compra e venda devera pagar-se o sbllo 
d e  800 réis, estabelecido na rerba 5 da classe 15." da tabella n." 1. 
Quaado na mesma escriptura houver tambem quitabio, alem d'aquelle ~8110, 
pagar-se-ha o que para este acto é designado na verba 4 da classe 3 . q a  
iabeiia n." 2. 
. Art. 74.O Se a escriptura for só de quitação, o s&llo devido será unica- 
mente o determinado na citada verha da classe 3.' da tabella n." 2. 

Art. 76." Pela escriptura de mutuo ou usura, simples ou com hypotheca, 
é,devido o s&llo estabelecido ria terba 4 da  classe 3." da  tabella n.O 2. S e  
porbm a escriptura for s6 de hypotheca, será exigido o &lIo de 500 réis 
designado na mencionada verba 6 da classe 15." da tabella n.", 

Art. 76." Além do sê110 de que tratam os artigos anteriores, é sempre 
devido o do ~ a p e l  em que forem exarados os actos ou contractos que ficam 
mencionados. 

Arrendamentos 

Art. 77.' Os arrendamentos feitos sem titulo são equiparados aos feitos 
com titulo para o pagamento do skllo correspondente, e os locadores po- 
dem manifestal-os por mero d e  declaração escripta, sellada com o s&llo 
devido pelo contracto, ante o escrivão de  fazenda do concelho ou bairro 
da situação dos predios 1. 

f, unico. Quando exista escriptura ou escripto de arrendamento em que 
s e  tenha pago o competente s8llo respectivo a um anno, ou a mais de  um 
anno, e possa o arrendamento ser  prorogado, deverá o sello respectivo a 
cada anno mais ser pago, ou antes de começar esse anno, ou dentro dos 
primeiros 30 dias do mesmo anno, por meio de  estampilha, ou de verba. 

Certidòes 

Art. 78.O São s6 sujeitas a s&llo as  certidões de  teor ou narraíiva, pas- 
sadas d e  dociimentos, livros ou quaesquer papeis. 

Art. 79.O Se  as certidões forem passadas independentemente de  reque- 
rimento, pagarão s6 o s&llo designado na xerba i1  da classe 9.' da tabella 
n.' I .  Havendo requerimento, e sendo passadas n'elle, al6m do sQllo do 
requerimento, será devido o de 60 reis por cada certidáo. 

$ 1." Se a certidão occupar mars de meia folha, exigir-se-ha o sdlio 
de 60 reis por cada uma das meias folhas a mais. 

Os arrendamentos verbaes, quando mmileslados depois de findo o praso da sua 
dwação, Go sujeiras a mulh legal por falta de se110 - O Direzto, 18 a amo, n.. 47.0, 
pag. 268. 

$ 2 . O  Se  a certidão começar no requerimento, e continuar n'outrasmaias 
folhas, pela parte que occupar no dito requerimento será devido o s&llo 
de  60 rbis. 

$ 3." Aiuda que a mesma certidao com~rehenda differentes factos ou 
documentos, será considerada como uma só, se riso contiver mais de uma 
assigoatura. 

Art. 80.O S e  em seguimento 5 certidão ou requerimento liouber na 
mesma meia Folha algum termo forense, pagar-se-ha por este o se110 dos 
processos forenses 1. 

Iicenças 

Art,  81,"s licenças comprehendidas oa dssse 14." da tabella n." i 
devem ser solicitadas e obtidas antes de praticados os actos que aucto- 
risam, ou antes de findar o tempo das que tenham sido passadas. 

f, 1 . O  Eqtas licenças serão registadas na repartição de fazenda do res- 
pectivo concelho ou bairro dentro de  16 dias da sua data, excepto sendo 
passadas por menos de  um mez, porque n'esse caso serão registadas apenas 
forem eupedrdas, e antes d e  praticado o acto que auctorisam. 

$ 2 Este registo ser8 feito n'um livro conforme o modelo n.' i, do 
qual conste a daía do registo, o nome da pessoa a quem foi passada a li- 
cença, o acto que auctorisa, o local onde tem de ser praticado, o tempo 
que dura, a importancia do s&llo e a maneira por que foi pago. 

f, 3 . O  As verbas de  sbllo, lançadas durante o anno cibil, serão no fim 
d'elle sommadas, continuando-se o registo no anno seguinte com uma nu- 
meragão de ordem especial, e assim successivamente. 

4.O O escricão de fazenda, referindo-se ao correspondente numero d e  
ordem, l an~a rá  nas licenças a verba de registo, a qual datará e assignarh. 

$ 5.O Tanto o registo como a kerba são gratuitos. 
Art. 8 2 . O  A pessoa que depols de obter licença, auctoiisandn qualquer 

acto, não se  aproveitar d'ella por não praticar esse acto, ou aproveitan- 
do-se náo coriseguir o fim para que a pediu, nem por isso terá direito al- 
gum a ser indemnisada do s&llo que pagou, porque sempre se considera 
devido na sua totalidade logo que se passa a licença; e qiiando porventura 
as licenças por tempo determinado possam, segundo as disposi@es esge- 
ciaes que as rejam, servir alCm do prazo por que foram passadas, será o 
imposto do sQllo noiamente devido, como se houvcsse nova licença. 

$ unico. Quando no mesmo estabelecimento se vendam artigos perten- 
centes a estabelecimentos d e  differente natureza, O sêllo da respectiva 
licença será o que corresponder ao principal fim a que se  destina esse 
estabelecimento. 

1 Só são sujeleitos a s1?1Io os temor forenses lançados no papel em que tiverem sido 
passadas as certidóes.-O Dtrerto, i&.' anuo, n." 24, pag. 379 e 380. 



Art. 83.O As licenças para leilões s6 serão valiosas para se celebrar o 
acto que ellas auctorisam no local que houver sido designado. Quando den- 
tro do prazo por que forem concedidas se pretenda realisar acto identico, 
mas em local d~verso, dever-se-ha tirar nova Iicenea 

Art. 8&> Todas as licenças mencioriadda ria i 4." ~iaçse da tabella n." 1. 
quando as repartições que as passarem preferirem o s&llo a tinta de oleo 
ao d l lo  de estampilha, deverão ser impressas quanto aos dizeres geraea, 
e depois selladas com aguelle slllo. 

Processos fiscaes e outros 

Art. 85.' Nos processos fiscaes, adminisfratiuos e judiciaes, não escriptos 
em papel sellado, nos casos em que houver de se  pagar s&llo, devera 
effeituar-se este pagamento por meio de verba, lançada nas respectivas 
mias. 

$ 1.' Nas execuções fiscaes, em que a fazenda nacional haja de rece- 
ber, albm do sbllo, o principal das mesmas execur.ões, nas guias, que se 
passarem para o pagamento d'aqudle, dever8 sempre declarar-se o numero 
de folhas sujeitas a s&llo e a importancra fotal d'este. 

$ 2.' Dando.se alguma qciantia por conta do principal da execução, 
pagar-se-ha da primeira tez todo o sêllo correspondente ao processo, e 
das de mais vezes os sêllos accresados. 

$ 3.' Nos outros processos, não escriptas em papel sellado, em que a 
fazenda nacional s6 tenha a receber a irnportancia do s&lio, serão passadas 
pelos respectivos escripães guias em que se declare o numero de Folhas 
sujeitas a este imposto, c a sua irnportancia. 

Imposto sobre operações da bolsa 

Art. 86.' A eontribui~ao de meio por nidhar sobre as operações da 
bolsa em fundos estrangeiros, ou sejam effectuadas em bolsas publicas, OU 

em bolsins, ou bolsas particulares será paga por meio de estampilha collada 
ho fim do assento que os corretoies ou rndividuos, que presidirem &s mesmas 
bolsas ou holsins, lavrarem no seu caderno manual. 
' $ 1.' A contribuiçáo de que trata este artigo recbe sobre o valor real 
dos fundos negociados, calculado pelo preço estipulado entre os contracta- 
dores com a assistencia do corretor ou do indi~iduo que presidrr a bolsa 
ou bolsim, haja ou não effectiva transferencia d2aqiielles fundos. 

$ 2." Esta contribuiçao 6 de>ida pelo comprador, e será cobrada pelo 
corretor ou individuo que presidir á bolsa ou bolsirn, antes de se ultimar 
p transacgão, pela fórma determinada n'este artigo. 

$ 3 . O  Quando seja ultimada a transacçào autes do pagamento da con- 

friboiç%o, resiioiidem solidatiameu(e por este pagamento o comprador e o 
corretor ou o indi~idno que presidir & bolsa ou bolsim. 

$, 4." Os coricidres ou iridiiiduos que presidirem ás bolsas particulares 
ou bolsins são obrigados a apresentar os seus cadernos manuaes aos com- 
petentes empregados fiscaes, quanao Ihes forem exigidos. Recusando-se, 
sbrão autuados, e prrnldos como desobedientes nos termos do artigo 188.' 
d o  codigo penal. 

$ 6.' As diligeneias e inspecções a que se refere o $, antecedente S ~ O  

exteiisi\as. na parte applicavel, as disposiçbes do artigo 100." d'este re- 
gulamento 

Art 87.O Não púde constituir-se bolsim ou bolsa particular sem ser 
presid~da por urn corretor publrco, e nas localidades onde não o houver, 
pm um indi5iduo nomeado pelo presldeiiie do tribunal do eommerrio, ou 
pela liiiz de direito da comarca, se niio Iiouver tnbunal de eommeicio. 

Art 8S.O Os indi~iduos que na f d l h  d e  corretores presidirem ásbólsas 
pitrt~culares ou bolsins sáo obrigados a ter um caderno manual para os 
assentos das transaccljes em conformrdade com o disposto no artrgo i190 
do codigo commer:inl, e são sujeitos 5s mesmas obrigar.6es e penas que 
pelo dito codigo são impostas aos corretores. 

L .  

Titulo8 de ùinda puhlrca e de bancos ou companhias estrangeuas 

Art. 89.' O imposto sobre os titulos de drlrda publica emittidos pai 
governos estrangeiros, e acções ou titulos, e obrigae6es de bancos, com- 
panhia, ou associações mercantis estrangeiras de qualquer iiaturezù, será 
coh~ado por meio de Ferba lauçada nos respectiios titiilos ou por meiode 
estampilha devidamente inutilisada. 

Art. 90.' O valor das moedas estrangeiras será o que for fixado na 
ultima cotaçzo official do mez de dezembro de cada anno publicada no 
Diarto do Governo, 

Cartas do arremataçáo e remissáo dc bens da fazenda puhhca 
e corporaçòes sujzi?as as leis da desamortisaçào 

Art. 9 1 . O  O pagamento do imposto de 1 por cento de sê110 sobre O 

preço das ariematay0es de predios e remissão de fbros da fazenda publica 
e das corporações comprehendidas nas leis da desamortisaç~o~será deela- 
rado por meio de uma verba eaarada nas respectivas cartas pela direcçzo 
geral Jos proprios naciooaes. 



IMPOSTO DO SÊLLO 

Fiscalisação do imposto 

Art. 92." Neohuma letra, documento, ou acto de qualquer natureza 
que, devendo pagar sêllo, o não tenha pago em conformidade da lei, será 
admittido em juizo, perante qualquer auctoridade, ou nas reparti~òes do 
estado, sem que seja reralidado com o pagamento da respectiva multa, e 
as ,auctoridades exigirá0 por despacho que seja supprida a falta de sêllo. 
-, Art. 93." Os titulos de divida publica emittidos por governos estran- 
geiros, e as acções ou titulos e obrrgações dos bancos, companhias ou as- 
sociações mercantis estrangeiras de qualquer natureza, que não tilerem 
sido devidamente sellados, não podem ser mencionados por seu dono, pos- 
suidor ou detentor, ou por qualquer corretor olEcial ou funccionario pu- 
blico, em documentos de emprestimo, penhor ou caução, compra ou ienda, 
ou deposito, nem expostos á venda, ou por qualquer modo negociados. 

Art. 94.' Não serão reconhecidas nem admittidas para nenhum effeito 
pelas companhias de seguro as apolices que não estiverem legalmente sel- 
ladas ou revalidadas. 

$ unico. Os bancos oii companhias não poderáo fazer arerbamen~os em 
virtude de pertences sem sbllo, nem pagar dividendos de acções, cujos 
pertences não estejam legalmente sellados. 

Art. 95.' Nenhuma pessoa, sociedade, companhia, estabelecimenio pu- 
blico ou particular, pbde cobrar por sua conta ou de outrem letras ou 
eutros papeis commerciaes sem que estejam devidamente sellados. 
g Art. 96.' São obrigados a fiscalisar o imposto do s&llo todos os tribu- 
naes, auctoridades e fuuceionarios publicas, cumpnndo e fazendo cumprir 
as drsposi~ões d'este regulamerito. Quando liaja abusos e omissões a que 
não possam obstar, deverão participal-o pelos meios competentes 6 direcçao 
geral dos proprios nacionaes. 

Art. 97.' Todas as auctoridades e funccionarios do estado são compe- 
tentes para apprehender os documentos e papel9 sem shllo, e lavrar os 
competentes autos, que serão remettidos ao juizo competente, excepto se 
os inlractores assignarem os mesmos autos e pagarem logo a multa legal 1. 

Art. 98." A 6scalisação do imposto do sCllo pertence especialmente á 
direcçjo geral dos proprios nacionaes no ministerio da fazenda, e aos 
delegados do thesoulo, e escriFães de fazenda. 

$ 1." No esercicio d'esta attribuiçào cumpre á mencionada direcção 
geral : 

N'este artigo acha se roniprchendido o cofs~rvador do regi:to predial, a quem 
fÔr apresentado para remstar qualquer documento spm o sêllo devido Procedimento 
que deve observar este fun~cionarro -Rev de L P ~  e de J w  , vol. lJ:, n o 626, pag 22 
a PE 
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I. Ennedir as ordens necessarias para o exacto cumprimento das dis- -~ -- 
posiçòes iontidas n'este regulamento: 

11. Resoher e propor á resolueão do ministro as duvidas que 
occorrendo na execueão das referidas disposiç6es e que couberem nas at- 
tribiiiç6es do gor erno; 

111. Instruir os arocesios sobre os recursos que forem dirigidos ao go- - 

verno nos termos do artigo 142.'; 
IV. E, finalmente, preparar, n'este ramo de serviço, as reformas e me+ 

Ihoramentos que a experiencia indicar. 
$ 2 No exercicio da attribuirão conferida por este artigo aos d e l e  

gados do thesoiiro, cumpre-lhes: 
I. Velar pela execii~ho das leis e regulamentos em todos os casos em 

que seja deiido este imposto. dando aos seus subordinados as secessarias 
instrucções, a fim de náo ser defraudada a fazenda nacional, resolteudp 
promptamente as du~rdas, que por eiles Ihes forem apresentadas, consul- 
tando a auctoridade superior quando o entenderem necessario, fazendo dar 
a necessdria publicidade as leis, regulamentos, ~nstrucçôes e ordens supe- 
rioies de interesse publico, e dando conta ao governo, pela direeçao geral 
dos proprios nacionaes, de quaesquer ouiissaes e faltas commet~idas pelos 
ditos empregados seus subordinados, ou, no tocante a este seriiso, por 
quaesquer outros. a fim de se providenciar como for de justiça; 

11. Proceder peasoalmente. ou por via dos seus suhordinadw, a vatejos 
nas lojas, armazens, hospedarias e casas de tenda, e a outras quaesquer 
averiguações e diligencias necessarias para a imposiçào das multas legaes; 

111. Apprehender os documentos e papeis sem s&llo e fazer lavrar os 
competentes autos a ftm de serem remettidos a ~ulzo nos termos da lei. 

$i 3 . q ~  disposições dos uumcros anteriores são extensivas, na parte 
applica~el, aos escriiães de fazenda. 

Art. 99." Poderão ser nomeddos pelo governo visitadores especiaes p u a  
examinarem os cartorios dos escriváes e tabelliães, aQS quaes B t a b e m  
permittido dar 5arejos depois de fazerem authenticar as respectivas 
meações pelos administradores dos concelhos ou bairros, deveodo estes 
prestar-lhes o auxilio que Ihes Tor requisitado. 

Art. 100.O Nos varejos a que proceder o delegado do thesouro, ser8 este 
pelo escrivdo de fazenda respectiio, ou por um emprega8g 

da sua escolha, e o escmâo de lazenda por um escripturario, ou pesua 
que o substitua. Dos varejos lavrar-se-ha sempre auto assigaado pelas 
auctorldades que n'elles intervierem e por duas testemunhas. 

$i 1.0 Se nos varejos se encontrar papel seliado ou estampilhas que se 
presumam falsas, seráo logo apprehendidas, e w m  o competeule aoto 
remeiter& direcC&o geral dos proprios nacionaes no ministeria da fazenh 
8 porçio que se julgar conleniente, ficando o resto em deposito, 



.A dlreeao ,geral dos proprios naeionaes far6 logo examinar por 
peritos as estampilhas ou papel sellado appreliendidos; e reconhecendo 
&w fabtficacmaa; maadarhde tudo lavrar0 competente auto, que remetterl 

~uieo,  c~mfletente do logar da apprebansão, para n'elle se seguirem os 
mais teruios do processo, iia conformidade das leis. 

- $ + 3 . ~  Se  nos varejos se encontrarem alguns documentos ou papeis sem 
s@l l~ ,  ou com sêlfo inferior ao deiido, proceder-se-ha á sua apprehensiio, 
kmao i lo~se  bs competentes autos para serem remettidos a juizo, a fim de 
se  imporem as muitas legaes, excepto se  os infractoies assignarem logo 
os ditos autos, e pagarem as mesmas rnultds, passando-se para isso as  
necessarias guias. 
: Aot. 101.' As auctoridades e empregados incumbidos da fiscalisaçao do 
imposto de  shllo, quando procederem ás diligencias e inspecções directas 
pararque estão auctorisados pelas leis em rigor, 6 prohibido devassar o 
eegredo das cmtas  e operações commeroaes. 
: Art, 1.02.' Se  ao governo constar, por denuiicias ou por fortes indicios, 
que algum escrivào ou tabellião se serve de  papel com sêllo falso ou de 
estampilhas hlsas, deverá expedir, pela d i rec~ão geral dos proprios nacio- 
naes; a s  ordens necessarias ao respectivo delegado do procurador regia 
pata querrequeira aoxjuizo competente a visita ao cartorio do mencionado 
escrivào mi tabelliãb, e faça dar o devido seguimento ao processo. 

,&L 103.'' h r â o  admittidas denuncias sobre as  tranagressões de  que 
trtthrn o? a~tugos L 1.5.Q a 128-O, as, quaes serão dadas perante as respe- 
ckiuas juslrças ardinarias, na conformidade do artigo 3SG.O e seus $$j do 
eodigu dd pracesso civil, e haverão os denunciantes metade das multas que 
.forem impostas na conformidade dos ditos artigos, pertencendo a outra 
metade á fazenda nacionál. 

$ 1 . O  Os empregados fiscaes ou outros por cujas diligencias se arreca- 
darem algumas multas são cornprehendidos na disposição d'este artigo. 

- $.&O A ~mpoi-bancia das multas pertencentes aos denuncrantes sera 
menaonada em separado nas respectiias guias, ficando em deposito em 
poder do recebedor até que os interersados se apresentem a leiantal-a, 
passaudo n'esse arto o competente recibo. 
. Art. 104.'' Aa cartas, alvaras e outros qciaesquer diplomas e papeis de  
gwe se hauvet. de pagar sbllo de verba, não serão asçignados por quem 
competir, sem que tenha sido pagd o mesmo sèllo. 

Art. 105.' N;ie serão assignadas licenças para loterias ou rifas, sem que 
se mostre pago o s&lio correspondente ao respectivo plano, e a quota que 
se houver d e  deduzir dos premlos por sèilo de bi!betes, excepto se h im- 
p t a n c i a  da mesma quota se t ne r  prestado fiança idonea para se ventiear 
*)pagamento logo que finde a benda dos bilhetes. 

Art- tD6.0 Os governadores crirs e os administradores d e  concelho ou 
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bairro, na oceasião de  tomarem e approvarem as contas 6s irmandades..b 
confrariaq, rerificarào se os livros esta0 deuidamente sellados. , , . .. 

Art. 107." Aos agentes do mioisterio pulJlico, e as r e~a r t i cães ,  Wpe- 
rioreç de administracão e Fazenda, cumpre fazer d e ~ t i v a s  todas as multa4 
legaeç, e fiscalisar a soa arreradaçào na confonndade das leis. 

Art. 108 " O empregado a quem forem apresedaaos qilaesqtrer papeis 
comprehendrdos na disposição do artigo 43." com formato maior ou  meuov 
do que o estabelecido no mesmo artigo, excedendo a differença 8 5 rndii: 
metros, advertir& o apresentante dos mesmos piipeis para qde os reforme, 
querendo. Wzo estando presente o apresentante, ou os. qne~epdo ~ e -  

lorrnar, ser-lhe-hão receb~dos os mesmos papeis, devendo &empregada qUq 
os receber ~ubricat-os em todos os angulos, notar n'ebks por escr.ipta B 

excesso ou falta que se encontrar no formato, e dar cankhci&n& da'in- 
fracçdo ao ministerio publico para os effeitos legaes, I - ! 5 

Art. 109." Os tabelliàes ndo poderão assignar escripturas, O$ M r o s  
quaesquer titulos sem que estej.am Be~aidamente selladusl. - ,  ' . , 

Art i 10.' OS corretores ndo poderão negociar letras, titulos de divida 
publica emittidos por governos estrarigeiros, e acções ou titulos ie o b r i p  
coes dos bancos, companliias ou associi~ões mercantis estrangeiras de 
qualquer natureza, sem serem desidamenie sellados. ' - '  ' 

Art. i 1 1.' Os syudicos das carnaras dos corretores nas pratas de c o m  
mercio, ou quem os subsliturr, não perrniitir;io que ae Faça leilân algum 
de letrai a rtsco maritimo sem que se mostre pago o sêllo da heençspas- 
sada pela respecti~ a auctoridade. , . < . J  

Ai t. i 122 As auctoridades, a quem competir rubricar os l i ~ r o s  su~eitos ' I  

a s&llo, nào o poderão fazer sem que este se mostre pago. . 
Art. 113 o Na0 poderão ser impressos, estampados oii lifhographados 

sem o devido sêllo, e por fórma que possam produzs ~R'ieito, .OS papeis 
~om~rehend idos  na tabella n." i ,  classes í l . a ,  i%.", .(3.' e i&" 

Disposições penaes 

Art. 114.O A falta de  pagamento d e  sêllo devida no< recibos. e puíta- 
~ õ e s ,  letras e papeis commerciaes negocla,eis, titiiloç de d i ~ i d a  publica 
ernittidos por governos estrangeiros, e acções ou titulos, e obrigacões dos 
bancos, companhias, ou associaróeç rnercankis estiangeiras, de qualqnef 
natureza, é sempre punida com a miiltn de ti por cento do valor repre- 
sentado no titulo. Zsta multa nunca scrá inferior a 10$000 rhis, ou a 
falta consista em nzo se h a ~ e r  pago o sê110, ou em se haver pago sêllo 
inferior ao deiido. Quando o talor do titiilo não for conhecido, a multa 15 
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de i0$000 rkis. A falta de pagamento do sEllo nas operaçaes da bolsa 
será punida com a multa de  5 por cento da importancia da transacção, 
e a l d a d a  nos termos do $ I." do artigo 86.' E m  @dos os mais casos de  
falta do pagamento de sbilo, a multa 6 do decuplo do mesmo sEllo, Gcando 
n'ella comprekiidido O s&llo devido e não pago. 

$ Se a transgressão resultar de se haver pago s&llo inferior ao de- 
vido, a multa B a correspondente á importancia por que deixou de  ser 
pago o s&llo. 

$ 9 . O  As disposições d'este artigo são applicareis aos que não cumpri- 
rem o que fica determinado nos artigos 66 " e 96.0, e aquelles que devendo 
pbr as wmpetenles estampilhas as não pozerem, ou devendo inuhfisal-as, 
65 1150 inutilisarem, ou que empregarem estampilhas ja usadas. 
- Art. i!S.' As disposições do artigo antecedente não s ~ r ã o  applicaveis 
quando se  ienficarem as hypotheses prevenidas nos artigos 18 e 19: 

Art. I i 6.' As repartiçòes, auctoridades ou fuiiccionartos publ~cos, as 
companhias ou bancos, e os donos das officinas de impressão, estamparia 
ou Iithographia, que não cumprirem as disposrçòes dos artigos 92.O. 93.O. 
9b.", t i  tP,  112.' e 113.' incorrer50 na multa de 20$000 a 100$000 
r&. 

Art. 117." Os tabelliães que niio cumprirem a disposição do artigo 109." 
b a m  saieltos multa de 10$;000 a 100$000 rkis pela primeira vez, e 
na case de reincidencia, ao perdimento do officio, alem da multa 1. 
- dd. 118." A pessoa qae  expozer á lenda, transportar ou fizer uso d e  
cartas de  jogar sem o competente s@llo, e a que não cumprir a disposisào 
do $ mito do artigo 5 7 . O ,  pagará de  multa o decuplo do ~6110 por cada 
baralho não sellado. Pela reincidencia esta multa ser8 quiotuplicada. 

$ unico. Exceptua-se d'esta disposição o caso de que trata o artigo 54.0 
Art. 119.' Os fabricantes ou as pessoas que, tendo de exportar cartas 

de  jogar, não cumprirem as disposrções do 8." do artigo $$.O, incorrerao 
na ~enal idade do artigo Ii8.', tetido o fabricante, quando não seja o ex- 
portador, ainda a responsabilidade subsidiaria na pena de que se trata. 

As escnpturas lavradas antes de 22 de ]unho de 1880 e que não tenham sido 
dendamente selladas, podem ainda hoje ser revalidadas peló pagamento do s8llo de- 
ndo e mais 50 por cento: aos agentes do ministerio publico pertence promovrr a i m  
psi& das multas legaespsra a revalidação dos documentos e mais papers su~eilosao 
imposto do s8llo Os tabelliães, que assignararn as escripuras antes de serrm devida- 
menfe selladas, i~eorreram em duas multas, na da revalidaçào e na do artigo 117 * 
d este t e  lamento. -Rev de Leg e d~ Jur , vol. 14 o n a 708 pag 600 e 501 

Os ta~l l i ies ,  quetraosgrediram asdisposiçúes d a  lei do &li0 de 2 de abnl de 1873 
no iutervallo que decorreu entre a publicaçào d'esta lei e a ùu reeularnento de 18 de 
setembro do mesmo aono, estão unicamente siqeitos a multa da revafidacão esta mulla 
(oosiste hoje uo papamenlo do sello devido emais 50 por cet?!o, depois da lei de 22 de 
)Unho de 1880 artigo 9 e 1150 no decuplo do rello seeunùo o arirgo 4 da lei de 1873, 

no decupio do s8llóe mais i0 por cento, segundo 8 regulamento de 2 de dezembro 
de is69.-~m. mt., nao 709, pag 516 a 818. 

Art. 120." O correlot que não cumprir a disposição do artigo 140." 
pagará pela primeira vez a decima parte do valor do titulo ou letras que 
negociar, e no caso de reincidencia, aiem do pagamento desta multa, per- 
derá o logar. 

$ unico. Esta disposrção 6 applicasel aos corietores que interbxerem nas 
transacções que se houverem ultimado sem o pagamento do  imposto esta- 
belecido sobre as operaçõeç d e  bolsa, deiendo a multa ser calculada sobre 
o preço dos titulos negociados e estipulados entre os contractadores. 

Art. 121." As pessoas que estabelecerem boltas particulares ou bolsios 
em contravençào com as disposições d'este regulamento serão ~ u u d a s  Com 
a multa de 50$000 rkis a 100$000 réis. 

Art. 122.' Aquelles que não tirarem as licenças cornprehendidas na 
classe 14." da iabellã n." 1, antes de praticados os actos que  auctorisam, 
ou antes de acabar o tempo da ultima licença, incorrem na multa do de- 
cuplo do respecttto sêllo. 

Art. 123." Aquelle que no prazo legal nâo registar a licença na respe- 
ctiva repartição de fazenda do concelho ou bairro, onde exerça ou haja 
de exercer o acto por ella auctorisado, incorrerá na multa de  86000 r&. 

Art. 124.'' Os que mandarem affixar cartazes ou annuncios publicas, 
escriptos, impressos ou lithographados, sem terem o competente %&llo, 
incorreriío na ~ u l t a  de 5$000 a 20$000 réis. 

Art. 126." Quem nos documentos mencionados no artigo 43.' empregar 
papel d e  formato maior ou menor do que o estabelecido no mesmo artigci 
se  a differença para mais ou para menos exceder a cinco millimetros, in- 
eorre na multa de  500 reis por cada meia folha que empregar nas ditas 
condições, salvas as  excep~óes  n'elle declaradas. Quando a infracção for 
eommettida em documento que abran~a muitas meias f~ lhas  d e  papel, a 
totalidade das multas impostas nao póde em caso algum exceder a 206000 
reis. 

$ unico. Esta multa não terá logar, quando se provar que não lia3ia á 
venda papel de formato legal na occasido e logar em que foi escripto O 

documento, nem a distancia de  5 kilornetros. É dispensada a prova d'esle 
ultimo requisito, quando se mostre que o acto para que foi escripto o 
documento era de  tal uigencia, que ndo dava tempo a que se procurasse 
papel de formato legal. 

Art. 126." As pessoas que sem a competente auctorisação, devidamente 
sellada, benderem estampilhas ou papel sellado, incorrem na pena da perda 
das estampilIias ou papel sellado que Ihes for achado, e no pagammto de 
uma multa de 10$000 a i00$000 reis. 

Art. 127 o Quando houver falsificação de i&lios, ou cunhos de alguma 
repat tição publica, ou de papel sellado, e introducção dos mesinos no reino, 
serao applicadas as penss decretadas no codigo penal e legislação posterior. 



Art. i I 8 . O  AS infracções nao mencionadas nos a r t t p s  antecedentes 
ser20 punidas com multa ai6 20&000 réis. 

Cobrança de multas 

Art. 129,O SBo solidariamente respo~saieis pelo pagamento do sbllo 
dendo e na sua falta pelas multas resnectiias: 

i. O sacador, ~ortador ,  iudossador, e acceitante de letra, ou outro papel 
commercial ; 

li. Aquelle que escrei7ei, assignar ou apresentar diploma, documerito 
ou acto de qualqiier natureda sujeito ao irnposto do sêllo; 

111. O dono, possuidor ou detentor de titulos da dirida publica estran- 
geira, de acções ou titulos e obrigações de bancos, companhias ou asso- 
ciaçóes mercantis estrangeiras de qualquer natureza, e o corretor, omcial, 
ou funccionario publico que houler concorrido para a negoctaçao dos mesmos 
titulos. 

Art. 130.' Aquelle que pagar a multa poderá exigir a sua irnportancia 
de quem anteriormente tiler mcorrido na rnesma multa, podendo este 
eaigii-a dos outros, e assim successiiameqle at6 o primeiro que houl.er 
commetlido a inf~ac~ão.  

Art. 131.' As miiftas de que trata este regulamento serão cobrddas 
oorrecaonalmente, mas sempre que o multado realise de prompto o seu 
pagamento, não'se applica ou cessa o piocedimento correccional 

Art. 132." Todas as multas mencionadas n'este regulamento, que nao 
podérem ser cobradas por fdlta de meros dos condemoados, serao siibsii- 
tuidas por pr i~ão por taiitos dias, quantos forem necessanos para satisfazer 
a multa julgada, a raz8o de li00 reis por dia. 

documentos náo sellados regularmente a data da lei de 2 de abril de 1873 

Art. 133." Os documentos, lii-ros, titulas e papeis de qualquer natureza 
que, deiendo estar selladas, o riio esti\essein regularinente á data da lei 
d e  2 de abril de 1873. podekser sellados pelo pagamento do s&lo deiido, 
e mais 50 por cento do mesma Mio. 

Art. 134." Para este effeilo, os iriteressados deverão apresentar os do- 
cumentos ou papeis não sellndos, ou nzo sellados regularmente, em Lisboa 
e Porto nas repartições de receita e\entiial, e nos outros concelhos na 
eompelente repartição de fazenda, a íirn de se Ihes pdr por meio de ~ e r b a  
o sbllo devido, nos termus do artigo antecedente, declarando-se na mesina 

REGULAMENTO DE 1k DE NOVEMBRO DE 1878 stSI 

ierba que o dito s?llo foi pago para o effeito da revalidação auetorisada , - .  
no artigo 30 da citada lei. ' i '  . I  

Arl. 135.0 A revalidarào dos actos ou contraetos lavrados nos ,kqras do3 
tabelliães serh feita por meio de ierba, que asgm O declare, laaçada n y  
ditos Iiiroi em qualquer das meias folhas onde est i~erem exasados Mi 
mencionados actos, ou na ultima meia follia dos mesmos livros, se aili não 
couber. Para este fim serão os referidos livros apresentados nas respectivas 
repartições de fazenda. 

$ t e 0  Os tahelliáes passafio as c,ert~dões, que lhes forem ~ e d d a * ,  Testas 
verbas 

$ 9, A irnponancia do iê!lo ser& paga pelos re<ppctWos hbe)~ik~, $,? 
se comprehende n'esta disposiç?~~ o s&llo das certidaes de,,que 
$ ante&. 

Art. 136." Quando os documentos ou papeis que hou~erem de ser rec 
validados fizerem parte de algum processo judicial ou adniinistratiio, OU 

esti\erem luatos a requerimentos ~endentes  de resolusão de alguma au: 
ctoridade ou repartição pub!ica, serão ~asbadas aos inteiessados guias, na$ 
quaes se declare a qualidade das documenfos ou pripeis, o numero d e  folhas 
que contem, e a sua data. 

i$ 1." Estas guias dezerão ser apresentadas em Lisbna e Porto nas re- 
partiçnes da receita erentual, e nos ostros çoncclbos na competente r% 
partiçzo de fazenda. para se lanyar ii'ellas a ~ e r b d  do ~êlIo com d declaração 
de que ficam re~alidados por aquelle modo os menciariados documentos. , 

$ 2." Os escriiães dos processos, quando ~dntarem a estes as ditasguias, 
laiiçariio nos referidos docurnen:os a declaraçdo por elles asscgnada e rur  
brieada nelo resoectivo iuiz, de qae ficam reltalidabs, ,fazendo refqencia 
B folha dos mesAos proGssos em-que se acharem as giiras. . , 

$ 3? Nos doeamentos apresentados nas repartições publicas, ou perante 
qualquer otitra auctondade, sera Iaricada analoga d e c l a r a ~ ~ o ,  a qual deverá 
ser assignada pelo empregado que os receber ou Ihes der entrada, e ru- 
bricada por aquelle a quem forem presentes para despacho. .. 

$ 4 . O  Não ler& logar a re\dtrdaièo, quando os documentas que se pre- 
tenderem re~alrdar delerem sen i r  de base a algum processa ,crirnrnai, 
porqiie n'esse caso serão apprehei'didos e enviados ao juiz competente, a 
fim de se proceder nos termos das leis. 

Art. 137.0 Em quanto se  030 effeciuar a -e\alidaçâo de que &ata O 

artigo antecedente, não poderão ser attendidos os duc~~mt.ntos iiào seilados, 
ou não sellados regularmente, delendo d,,r-se seguimento aos piocessas 
ou requerimen:os pendentes, como se taes documentos nzo tilessem sido 
apresentados Logo por(tni que sejam re~alidados, produzirão os seris effedus 
desde a dos inesmos dorumentos, sal\o quaiito aos casos ~ulgados, 
nos termos do artigo 2U08.' do codigo civil. 



Art. I%.* Os documentos e papeis anteriores lei de 2 de abril d e  
i873 que, náo tendo sido retalidados nos termos do artigo to o da mesma 
bk, forem apresentados em juizo ou perante qualquer auctoridade ou re- 
pktiqito publica, 66 o poderá0 ser pelo pagamento da multa estabelecida 
da artigo 4 . O  da mencioneda lei, 

Doimeutos nào seilados regularmente depois da ler de 2 de abril de 1873 

Art. 139.' Os documentos, actos ou papeis, pelos quaes se não tenha 
pago o skllo devido depois da publicação da lei de 2 de abril de 1873, 

1 oderáo ser revalidados pelo pagamento das multas estabelecidas no ar- 
go 4." da mesma lei. 
f, unico. O empregado a quem forem apresentados, para dar entrada, 

documentos sem sL'llo, ou sem o deiido sello, advertirá o apresentante 
d'aquella falta, para os fazer sellar, se ainda houver logai. Não estando 
presente o apresentante, ou não qnerendo pagar o s&llo deiido, ser-lhe-hão 
recebidos os ditos documenios, e proceder-se-ha com relação a elles, nos 
termos d'este regulamento 

Art. 140.' O juiz, chefe de repartição, ou qualquer auctoridade publica, 
aos quaes for apresentado para despaclro algum documento nào sellado 
debidamente, ou algum processo admi~istrativo ou judicial, em que s e  com- 
prehendam papeis não sellados, ou não sellados regularmente, declarar$. 
nos mesmos documentos ou processos que os mencionados papeis não po- 
dem ser attend~dos em quanto o io  forem revalidados n'um prazo que não 
excederá a 16 dias 1. 
5 i." Se, findo o prazo a que se refere este artigo, nào se mostrarem 

revalidados os mencionados documentos, proceder-se-ha como se taes do- 
cumentos não ti~essem sido apresentados, e delerá lavrar-se no respectivo 
juizo ou repartirão um auto em que se declare circumstanciadamente a 
'infracráo, o qual será enviado ao competente juizo, a fim de se instaurar 
o processo para a cobranca das multas iegaes. 

$, 2.' Este processo cessar& oii deixará de applicar-se, logo que os in- 
teressados se prestem a pagar voluntariamente as releridas multas. 

$ 3." Effeituado o pagamento, em lista do documento que o prove, 
Ser8 lançada nos papeis nZo sellados, ou indevidamente sellados, uma verba 
em que se declare que estes ficam revalidados pelo pagamento da multa 
determinada no artigo 4." da lei de 2 de abril de 1873. Esta verba ser8 
assignada pelo respectiio escriião nos processos forenses ou adrninistrati- 
VOS, e rubricada pela auctoridade que houver de despachar; e nos docu- 
mentos apresentados nas repartiçaes publicas, ou perante qualquer aucto- 

3 COM. o artigo 97." e not 

ridade, deierá ser assignada pelo empregado que os receber ou lhes de4 
entrada, e rubricada por aquelle a quem forem presentes para despacho. 
Os documentos de pagamento ficarào juntos aos processos respectivos. 

Art. 14.t." As disposiçòes dos artigos 134.", 436.' e 136." e seu6 $5 
sào extensiias na parte applicavel 8 revalidação dos documentos que náo 
forem devidamente sellados depois da publicaçdo da lei de 2 de abril de 
1873. 

$, unico. A revalidaçáo produzirá os seus effeitos desde a data dos do- 
cumentos revalidados, salvos os casos julgados. 

Recursos 

Art. 14%' Das decisòes e actos dos escriràes de fazenda e de q u a e c  
quer outras auctoridaes fiscaes ou adminrstrativas, bem como dos tabel- 
Iiáes, sobre questões relativas ao imposto do sêlb, cabe sempre recurso 
directo para o governo, pela direcyão geral dos propiios nacionaes. 

$ I.' Para este fim se entregar$. aos interessados uma declaração es- 
cripta, em que se exponham os fundamentos da decisão da auctoridade da 

se recime. - 

$j 2 Este recurso ser8 interposto por meio de peticão assiguada pelo 
recorrente dentro de trinta diùs da data da mencionada declaração, e de- 
cidido precedendo consulta do procurador geral da corda e fazenda. * 

Da prescripção 

Art. 143." & appiicaiet ao imposto do s&iio a piescripçâo estabelecida 
na legslaçào civil, e ás multas respectivas a presctipçào determinada na 
hgislaçáo c r i ~ i n a l  para os crimes de polrçia correccional. 

!$ URICO. AS restiluições d'este imposto 6 applicavel a prescripcáo esta- 
belecida para as ditidas do estado. 

Art. il4.' A prescripeão contra a fazenda por multas s6 corre desde 
o dia em que o respectiko empregado fiscal tiier conhecimento da infrab 
çáo, e promoter a applicaqão das leis. 

Restituição 

Art. 146.0 O s&llo de estarnpdha de qualqiier documento por qwntia 
siiperior á que corresponder & natureza do mesmo documento náo dB di- 
reito algum á restituiçáo pelo ttie~ouro quando a$ estampilhas 
tenham sido colladas ou iriutilisadas por particulares. 

$ unico. Se tiverem sido colladas pai qualquer auctoridade ou empre- 
, gado publico em razão do seu officio, sera esse ohrigado a restituir & sua 



&ta, a 'puen competir, a quant~a que tiver feito p a g i  a mais, e bem assim 
se*& responsavel para com o thesouro pela quantia que de  menos t i ler  ap- 
pl!cado e m  estampslhas 'nos dociimenios que sellar. 

.~bti-146,~ Quaiido em qualquer docrimento bujeito a ~$110 de verba se 
págar maior quantia que a devida, haverS. direito 8 restituição pelo tbe- 
curo pubticfi. 

-, , Disposlçóes geraes 

Art. 147.' O imposto do sêllo ngo admitte pagamento por encontro 
nem por meio de prestaiòes, e por isso ha de ser integralmente satisfeito 
peIa totalidade da verba que corresponder a cada diploma 

3 uoico. No pagamento das drvtdas do sê l loe  papel fellado de qualquer 
epocha nào será admittida compensacao ou encontro algum de liquido a 
liquido. Ficam*salvoa comtudo os drreitos legalmente adquiridos. 

Art. f48.O Quando hoo~erem de ser apresentados em juizo, ou juntos 
a requerimentos como documentos, papeis de  qiie se não tenha pago sCllo 
algum, por se não dever, ou de que legalmente se tenha pago, como acto 
ou documento, s8llo inferior bquelle a que estào siijeitos, em relação a cada 
meia folha, pela verba 2 da classe t 6." da tahella n.O 1. pagar-se-ha pre- 
ehametite um eêllo, descontando-se porém na rniporiancia total o s&llo 
legal que sd acha' pago 1. 

$ unico Se porém pelo papel que se quizer produ~ir  como documento 
se não t i ter  pago, delendo pagar-se, algum s&llo, ou o que se t n e r  pago 
for infepor ao legal, será primeiro revalidado pelo pagamento da respe- 
ctiva muits. 

Art. 149." As ~ e r b a s ~ d o  s~Ylo respectivas a actos ou contraetos desi- 
gnados nas tabeH'as'nPV e 2 são allr mencionadas para os casos de  s e r e a  
tacs acios ou contractos permrttidos ou auetorisados por disposiçães geraes 
ou especiaes, ou de o virem a ser, ficando sempre em pleno ligor a s  
restricçòes ou arnphaçõeii que em ~elaçâo á maior utilidade e segurança 
publica o governo julgar conveniente adoptar em conformidade das !e]?. 

Art. lBO.O O governo pbde, pelo m~nrsterio da fazenda, ampliar QU re- 
stringir O uso do sêllo com estampilhas 3quelles documentos, actos e papeis 
que julgar mais convenientes, modificar a diiisáo e elassifirayãu das tabel- 
Ias, haimonisal-as com a legislação ciiil em tigor, incluir na? tabellas 
qaaesquer livros oa  dociimentos que as lers esiabeleçam e de iam ser sel- 
lados, e tornar as providencias necessarias para assegurar a cobranpa e 
fkcalisaçk do imposto de sêllo, com tanto que as  penas e multas nunca 

' Sobre a interp~etaç~o d'este artigo e do artigo 138 o vy O Dtte~to, 12.0 anuo, 
Uso 14 5 Pag 919 e 920. 

excedam as estabelertdas na legislacáo vigente, dando conta á s  cartes I %  do 
uso que fizer d'estas au\torisaç6es. 

Art. I 5  I? Todo o rendimenlo provenieirte de  multas e r e a l i d a ~ ò e s  
será escripíurndo como receita crentual, e descripto na columiia do respe- 
ctiio livro dertiriada ao sêllo de ;eiba. 

Disposiçóes transitorias 

Art. Zti'L." As apolices de seguros anteriores h publieaçùo da lei l e  2 
de abril de 1573 poderão ser relladas com s8llo de terba ou a tinta de  
oleo, pagando a diff'ereiiça de sbllo. Ndo sendo selladas d'este modo, sb 
poder80 ser relalidadas pelo pagamento da multa do decuplo do sêllo de- 
vido nos termos do artigo 4.O da citada ler. 

$, unico. Esta dirposição n ~ o  çompreheude os seguros maritimoa. ' 
Art. 153.' Os conhecimentos dos impostos directos, incluindir os da  

contribiiiçlo de registo por titulo oneroso e gratuito, que não estivessem 
naoos á data da pulilicayão &I meneionaiia lei, sxo su~eitos ao imposto de 
Sê50 a ~ j i  designado. 

AI t, 154.O As procurações e mais documeutos sujeitos ao ~mposto do 
sello, que estalam regularmente seilados na data da puhhcação dil lei de 
2 de abril de 1873, 1130 sáo obrigados a novo se lh  1. 

I 

$, unico. Exeepiuam-se d'esta disposiçào as apolices de seguro, não 
comprehendendo as de seguros maritimo\, nos termos do artigo 1 4 . O  da 
citada lei. , . 

Ait. t5S.a Depois da publicação d'este regulamento consideram-se re- 
vogudas todas as  disposiqões das leis e regulamentos anterrores sobre O 

imposto do sêllo. 

TABELLB N." 1 

Sêllo fixo 

CLASSE i " 

Livros e protocollos sujeitos a sèllo de verba antes de escriplos 

i Livro; mestres e diar~os de qualqu~r negociante ou negociantes, havendo 
sociedade com firma, cada nieia follia . . . . - . . . . . . . . . 

2 Lnros mestres e dirlrios das c?niyanùias e as~ociaqões merr4pps sob 
qualquer titulo ou d~nomioacdu os livros de regido e movimenta das 
acçóe,, do regido dos balan6ete.s uiensaes, e dos balan~os annuaes nas 
soeiedadcs anonymas, cada meia folha . . . . . . . . . . . .. .. . . . , - . .. 

1 Y$J. a not ao artigo i@.* 
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. . . . . . . . . . . . .  a L i m s  de notas dos tabelliães, cada meia folha 
4 Livros de receita e despeza dos cabidos e de outras quaesquer repartições 

ecçlesiasticas, cada meia folha . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,B l i m o s  de reeita e despeza, e de termos de deliberações ou eleicões de ................ . mandades ou confrarias, cada meia lolha. 

. . . . . . .  6 i.ivios das roneiliaçües d t i  Jllllèi dc piii vadn nlt'ia fci:l ., 
7 1.tvro.s dos lulganiaalùs da cuiuias ou ;r;in>greo,õcn ile pooiurns. cada . . . . . . .  meia folha.. . . - - . . . . . . . . . . . . .  
8 Livros dos ]ulgam~nios dos juizes eletlos, aluda quando a cargo d'elles 

não estejam os de coiruas e transgressões de posturas, cada meia folha 
9 Livros dos registos dos autos de abertura ou publicai.ão dos testamentos, 

. . . . . . . . . . . .  .. cada meia folha ................ 
. . . . . . . . . .  i0 Livros dos registos dos testamento., cada meia folha 

. . . . . . . . . . .  í f  Limos dos registos de hypotheuas, eada mera folha 
18 Livros de registo de casas de emprestimo sobre penhores, por cada meia 
. folha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

........ 13 Protoeollos dos escrivães e os dos corretores, cada meia folha 
i6 Livros para os termos de abertura de siçnaes, registo de recouhecim~nto 

dos mesmos nas eerlidões de missas, de registo de procuraçties, sub- 
stabeleeimentos e revogações d'estes actos e dos inslrunieulos de con- 

.... tractos e actos lavrados fora das nctas, por cada meia lolha.. 
i 3  Livros de registro des arlicolados e seutenqas das causas clveis, de que 

tractam os arizgos 908.' e 285 o do todigo do yroeesso civil, por cada 
meia folha.. . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

Os livros e protocollor constantes d'esta secção podem lambem ser sei- 
lados quaodonos mesmos esteiain escriptos, impressos, estampados ou 
Iithographados dizeres geiaes que não possam com elles unicamente 
constituir documentos ou produzir algum effeito. 

CLASSE 2" 

Diplomas nubiliarios sojeitos a sdlio de rerba depois de eseriptos 

................. i Carta $e mercB de titulo de duque ou duqueza ............ 2 Carta de merc& &e titulo de marqnez ou marqueza.. 
3 Carta de ruerc8 de titulo de conde ou condessa . . . . . . . . . . . .  . . . . .  4 Carta de mereè de t~tulo de grandeza . . . . .  
5 Carta de merc& de titulo de viseonde ou viscondessa ......... . . . . . . . . . .  6 Carta de merce de titulo de barão ou baroneza.. . . . . . . . . . . . .  7 Sendo titulo de juro e herdade, paga mais.. . . . . . . . . . . . . . . .  8 Carta que concede honras de parente . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Alvara de vida em algum dos ditos titnlos 

i 0  Carta de conselho: . . . . . . . . . . . . . .  
1 i  Carta de alcaide mor . . . . .  . . . . . .  
$2 Alvara de merc& de tratamento de exeellenci~ " ' . . . . . . .  
i 3  Alvara de mercb de trataniento de senhoria.. . . . . . . . . . .  
14 Alvara de merce de tratamento de dom.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i5 Alvara de mereè de filro de fidalgo caval!eiro ou moço ridalgo com exer- 

CICIO .............................................. 
i 6  Alvara de fidalqo escudeiro Ou moro fidalqo ................... 
17 Alvara de cavdleiro fidalgo OU esciideiro fidalgo.. ............... 
i 8  Alvira de merc8 de uso de brazão de armas ................... 
i9 Alvara de Iicmçd para casamentos r donatarios da coroa. .... .% ..... 
48 Banda da ordem de Santa Izabel.. ............................ 
21 Portdria para usar de bandas de ordem estrangeira.. ................. 

CLASSE 3.' 

Diplomas e ordens militares sujeitos a sdllo de rerba depois de escriptos 

.................................... 5 Carta de merct4 de grau-cruz 908000 .................................... 2 Carta de colnmendddor.. 406000 ................................... 3 Carta de offieial ou cavalleiro 208000 ...................... Carta de transito de uma para outra ordem 406000 
5 Tanto os officiaes e praças de pret do exercito e armada que forem agn-  

ciados crun coudecoraç?Íes honuriíicai, coino OS demais empregados do 
estado que forem agaciados com taes merces, por serviços distmclos 
no exercicio de seus empregos, pasarão so metade das taxas dos respe- 
ctivos st.llos mencionados n'esta classe Se as mercès forem por serviços 
relevantes e prestaaos em combate contra o ininiigo, ou por distiucto 
e provado merito Iitteraiio ou por acto singular e publico de devo ão 
civica, podera o sovesno dispensar o pazarnenio d'esta verba de seio. ........... 6 Portana para se poder usar logo da insignia antes da carta iO&%lO 

7 Portaria concedendo Iicen~a para usar de condecorações estrangeiras, 
sendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De grau-cruz, cada uma 9OJW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De grande official, dita. WC&l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De commeudador, dita 408000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De official ou cavalleiro, dita. 205000 

De grande dignitario ou diguitario da imperial ordem da Rosa do 
do Branl, ou de quaesquer outras ordens em que haja a mesma .............................. categoria, cada uma &#@I 

CLASSE E ' 

Diplomas de empreyados da casa real sujeitos a si.!l~i de ~ e r b a  
depois de eseriptos 

i Carta de estribeiro rnor, de capitão da guarda real, de %idor, de cama- ........... reira mor, de aia ou de qualquer outro officio mor.. 491500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Cana de dama 3933000 . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Carta de official menor e de açafata 29P700 
4 Diplomas de nomeação de quaesqoer outros empregos da casa real, e 

quaesquer licenças ou concessões passadas pela mordomia mor ou 
pelas outras repartições da casa redl.. ..................... 19dW 

CLASSE 5' 

Diplomas relativos ao exercito e armada sujeitos a sèllo de verba 
depois de escriptos 

. . . . . . . . . . . . .  i Patente* de marechal do exercito e de almirante.. 
4 Patentes de general de divisão, de vice-almirante, nomeação de governa- 

dores geraes e de conselheiros do supremo tribunal de ]ustip militar. ................ 3 Nomeaçòes de vogal suppleute do dito tribunal ............ 4 Patentes de general de brigada e de contra-aimiraole 
5 Pateiites de coroneis, tenenteseoroneis, majores, capitães de mar e guerra, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  capitães de fragata e CapitaeF tenenles 
6 Patentes de capitáes do erercilo e de primeiros tenentes da armada . 
7 Patenter; de tenentes e alferes, primeiros e segundos tenentes tanto de ........ engenharia e artilheria, como segundos tenentes da armada 
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Pomearnins de eiiardas marinhas 36000 
9 A ~ o s ~ I I ~ ~ ~ ~ $ & ~  ~ ~ a t r n t e  . . . . - .  . . 36000 

As puentes e nomeações dos e~prega i los  civis do ?YeI'Citb que t6rn gra- 
. a u á ~ ã 6  mllitar.ficam sujeitas aos sdllos correspondentes ar respectivas 
graduações. 

CLASSE 6 a 

Diplomas de grans de habiiitaçóes Iitterarias on seientiEcas 
sujeilos a sèllo de verba depois de escriptos 

j Cartas de gráu de bacharel, licenciado ou doutor da universidade . . 
2 Licença a bxharel, licenciado ou doutor para advog.ir em Lisboa e Porto, . . . . . . . .  não tendo as  respectivas cartas, por uma so vez 
3 Licenças a bacharel, Iiccnciado ou òoutor para advogar nas outras terras, 

não tendo as respectivas cartas . . . . . . . .  
4 Cai tas de gaduação de u n a  uriiversidaile eslranreiia, pcld cou6rmdydo 

nii liceiiea nnra exercei oudloucr ~ r o f i ~ s 5 o  e111 POI tcgal ou iio~sesnões 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ditas nas aidztas 
Ditas de habilitação-de piloto . . . . . . . . .  
Cartas de approvaçao em qualquer curso de ius11ucção Gupenor, em que - não haja erau 
Ditas &I q;aiquer eui %o de instrnc(ão secundaria 
Cartas,de-exame e approvaqio d e  dentistas, e cutros officiaes menores de 
' sdude . - . -  ,-, 

Diplomas de nomeação de pilritos praticos das barrae de Lishoa e Porto 
Dlplomas de premios ou partidos concedidos pela universidade ou quaes- 

quer academias ou escholas piiblieas 
Titulos& capacidade dos prafebsores de i~strac$ão parlicular 

CLASSE 7: 

.,, Btllas, ütspensas e outros dipfomas ecclesiastrcas sujeitos a sê110 de verba 
depois de esc1 iptós 

i Bulla ou licença para oraturio particular dentro das povoaçõ~s 506000 
2 Sendo no campo e logar ermo e distante das egrejas paroihiaes i560b0 
3 Bulla ou liceaça confirmatoria de bispados ou ar~ehispados 454000 

Bulias não elassificad~s 96000 
5 Drspensa de um pregao de casamento 18000 
6 Dispensa de doi9 pregjes de casamento 16800 
7 Diauensa de  Ires ~ r e s o e s  . . . 28400 
8 Dis'pensa para câsa&ento ou baptisado em oratorio ou ermiùas parlicu- 

lares 258000 
Disuensa de irnoedimento de matrimonio (vide verba 8. classe 2 " da ta- 

b e ~ ~ a  n 2) ' 
9 Csrias de ordens de presbyteros . 4.6000 

'10 Quaesquei outros diplonras passados por auctoridades ecclesiastieas, e 
q:le não estiverem rompreheiid.dos n'esta classe ou nas ourras d'esla 
t a b e l l a . .  . . . . . . .  . . ,  . . . .  26000 

CLASSE 8 ' 
ConErmações, dispensas e outras mercês sujeitas a sèllo de verba 

depois de escriptos os respectivos documentos 

1 Licença para advogar concedida a pessoa que não sela formada em direito 
pela universidade de Coimbra 

8 Diplomas de officio de procurador ou solicitador de cansas nos tribunaes 
ou juizos de Lishoa e Porto . . 

3 Diplomas de officio de procurador ou sollcitador de causas nos-tribunaes 
ou junes nas outras terras do reino . . 

4 Xomeações de solicitadores feitas por despacho de juizes de direito . . p Alvara de corretor ..... 
'6 Alvara de consenttmento ou auctorisaçáo de paes, mães, tutores, ou do 

conselho de fztmilia para easAmeuto 
7 Auctorisação ou diplcima;udicial para li!, potheca, subrogação oualienaçZo 

dos bens d o t a e ~  
8 Alvara de mercè aos deiiunciautes de capellas, morgados e bens nacio- 

naes, que estc;arn vagos ou que andarem extraviados 
9 Decreto de \'erificdçdo de vidas em bens nacionaes 

(0 Diploma para manter em posse dos ditos bens. 
ii ,4postillas nos diplomas eomprehendidos n'esta classe, e nas verbas 5, 6 

e 7 da classe 2 a da tabella n a  2 .... 
12 Diploma de perdão ou comrnutaç%o de pena, não sendo o impetraute pobre 
13 Alvdra de despachante nas alfandegas de Lisboa e Porto 
14. Nas outras alfandesas 
i 6  Alvara de ajudante de despachante nas alkndegas de Lisboa e Porto 
46 S a i  outras alfandegas ...... 
17 Carta de naluralisação , . 
18 Diplomas de ápprovação e confirma~ão de estatutos, compromissos e con- 

tractos de rorporayòes, sociedades ou compantiias, sejam permanentes 
ou temporarids, pagarão de s&ilo por uma so vez 

i9  Diplomas de  approvação de sociedades artisticas e operarias 
20 Todos os mais dipIomas de assiqnalura real que se passarem por nomea- 

ções ou mereds de que se nãÕ tiver feito menção n'esta tabelk 
21 Portarias de noineação lucrativa ou merct! honorifica de que se pagarem 

emolumentos, expedidas por qualquer reparti ão publica r.. . 
22 Nonieaeões dos vendedores de estampilhas de sillo, cada uma . . . .  
23 Concessões para estabelecer caminhos americanos em estradas ordinarias, 

por cada uma 
24 Concess6espara qualquer sjstema de caminho com locornolivas, por cada 

....... m a , .  . . . .  -. 

CLASSE 9." 

Processos forenses, e outros documentos que devem ser  escriptos 
em papel seliado 

4 Os processos forenses (salvas as excepcões declaradas na tabella n o  3, 
e os casos em que para os documenios juntos ao processo haja s&llo 
especial drsignado) pagardo, cada meia folha 1 . . doi0 

São considerados processos forenses todos os admmistrativos, em que 
houver parte interessada 

1 Conf. classe 16.*, verba 5. 
i 2  
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As certidões de relaxe dos conhecimentos de cohrança, que servem de  
base ao processo adminibtrativo, pagará0 o sello correspondente as cer- 

A importanria dos recibos de foros, ccnsos e pensões aunuaes, pagos em 
genrros, sera ralculdda para o effeito do ~6110 pela tarifa camarana ou 
pelo niercado da localidadei 

$ As contas c o n f ~ ~ i d i b  kaui iles,gnaqão de prazo determinado de  venct- 
menio. nassndss enlie indisidiios residentes no reino e ilhas adiacen- 

Iidüe~. 
2 Cartas de sculenqa de arr*iiint.it:Z 1, :itl~u i i i2~3s ,  h~rniacs de partilhes e 

itiunnnwtos n:ir':i i t t t ~ ~ ~ t ~ ~ t i  11 ,-v., I J I ~ ~ - ~ I < ,  I l l i t l l l r l . ~ ~ l l t O B  dv asgravo .. . . . .. .. . .. . . 
e traslados, pÓc cada meia iolha 

Nos traslados não se comprehendeni a s  contrafes que os officiaes de dili- 
gentias devem entregar aos citados 

$ 2 p r ~ u r a ç ã e s ,  incluindo as feitas apud acta, por cada meia folha . 
Tendo p6defes para eontractos alem do skllo do papel 

) , T e a o  poderes para geral adm~nistragão, alem do skllo do papel - - . 
Tehdn uoderes Dara pereneia de casa ou casas commerciaes ou mercan- 

trs, {ti' '.,,nti"m 311' wrl,as Jt* i r ~ ~ , ~ l ~ i ~ ~ i v i i t . ,  nu de pqanirnto de diiihei. 
to, J3i (IUJC.S L( ii:o I'ohain p ~ r ~ . t d u  rrt.il,os scllsdùs, ficam sitjeii.is 
:i ) \<:I1 I r ~ r r ~ ~ * ~ o u d ~ i i t * 3  r.irl.d rci.ibù,, C U I I ~ O  se oara cada uma d'cllas 
houvesse documento especial sellado. 

CLASSE i I  a 

Papets de segurança publtca sujeitos ao mesmo Jllo 

Passaportes e bilhetes de residencia passados pelo governo civil de Lisboa 

tis, ililém do <dllo do papel 
Seiido pa$sadas por negociantes ou firmas commerciaes para assignar ou 

iccei tu letras, ou fazer compra3 ou vendas mercantis, além do se110 
do papel . . . . . 

8. Sendo passadas por bancos ou companhkas, ou sociedades anonjmas na- 
cionaes Ou estrangeiras, aos seus agentes ou delegados, alem do skllo 4 P . , , S ~ > ~ ~ I . . D  ;L D ~ ~ I O I ~ A C S ,  pni'a tora ,I,> re nn e po~rrssi,+s ultramarinas . 

:! i>.i~.ri <,r125 a ,~~tr~ii;;;:r.n~, p:~r; inrn do r*.ino ,, poisessfie~ ultramarinas do papel . . 
Quando uma procuraqão tiver po,deres para diversos actos, a que compe- 

tir mais de uma taxa, pagara domente d mator Sendo iguaes as taxas, 
pagara uma d'ellas 

LI Por cada substabelecimento que se fizer, ainda que seja na mesma meia 

3 ~ e f e r è n d a s  em passyportes eatrdngeiios, para fora do reino e passessbes 
~ l t r a m a r ~ n a s  . idi000 

4 Bilhetes de residencia ou referendas, perrnittindo a residencia a estran- 
veiros por t r c ~  meles . . . $O$ 

5 ~irhetes 'de residencia ou referendas, permittado a residenela a estran- 
geiros, por seis Inezes . . . 8100 

6 Bilhetes de residencid ou referendas, permittindo a residencia a estran- 
<tiros por nove inezes .. 8150 

7 Billieies'de residencia ou referendas, pormittindo a residencia a estran- 
geiros, por um anno . 6408 

. . 
folha . . . 

Ir) Traslados tiradoo das notas dos tabelliães, eada meia folha . 
i $  Certidões, ai8m do s6llo do requerimento, quando o haja, por cada meia 

folha . 
i g ~ a v e n d o  em cada meia folha mais de uma certidão, por ?ada uma 
, Bavendo na mesma m n á  Blha algum termo forense, lera alem d'isso o 

e l l o  respectivo do papel (vide verba 4 da clasie 16 ' d'esta tabella). 
As certidões serão sempre passadas em papel sellado, mas havendonovo 

sbllo a pagar por algum acto exarado na mesma meia folha, ou sendu 
passadas em requerrmento escripto em papel sellado, sera pago este 
novo s8no par meio de verba ou estampilha (vide artigo 4.9 9). 

i5  Termos de ahonaçáo dos vendedores de estainpilhas de sAllo, cada meia 
folha . . 

Passaportes e bilhetes de residenma passados pelos demais governos civh 

8 Passaporteç a estrauge~ro'~~, para fora do reino . . . . . . . . . . IfiW 
9 Referendas em nassaportrs a e-tran-eiros, para fora do reino . . . . . tBM10 

t0 Paisaporier a nacion.ies, para fora do reino. peit~s portos do mar . . ibOM) 
11 Pacsaporles ao. nacionaes para fora do reino, pela raia secca 1PW 
1'2 Bilhetes de ~esideIICid ou referendas, permitiindo a residencia a estr'an- 

geiros.  DO^ temoo de trea n e z e ?  . . ... . 6054 
4f Requerimentos, cada meia folha 4060 
13 Conhecimentos de carregações maritimas juntos ao manifesto, de carga 

ou desoacho de saida das mercadorias, cada um 8060' $3 ~i ihc tes  i e  re>idència ou referendas, permittindo a residencia a estran- 
geiros, por tempo de seis mezea .. .. 1100 

i4 Bilhet~s de residencia ou referendas. oermittindo a residencia a estran- 
Çonhecimentos de carregações maritimas para se effrituaiem despachos 

de importaçio (vide verba 3, classe 13 a na tabella n a  i) 
oeiros. oor temoo de nove mezes ' - . . itJB 

CLASSE 10 ' 15 ~iihetes 'de residencia ou referendas, permittindo a residencia a estran- 
geiros, por tempo de  um anuo 1200 

'I Recibos entre particalares e oot~os papeis sujeitos a s;l!:~, a tinta de oleo 
antes de escriptos, ou ao de estampilha Salvo-condnctos, vistos nos passaportes e bilhetes de residencia 

passadas pelas administraçoes dos concelhos 
i Reribos entre pariiculares sù ~iarsados pjr  part.co1ari.s ao estado, cema- 

rs. muniriliaei. ectsb~feriolzliios d o  jii*d?de ou ben?lii~u~.ia, facturas 
23m yutnqã.) de qiihlqucr nrlurcza ou provenieiiria, P ~iiitrns quaes- 
quer tiiulos ou doi~mcuios qil? impnrteni rcciL.) ~u dcscihriga~jio, s e n d ~  
p<ssados yiir escribto p d i ' t , ~ ~ l a r ,  pùi' I I U ~ ~ ~ U C I  ,luíutia supt:rior a 23000 
reis 1 8,020 

r 6  sxivn-ronducto aos estrangeiros 8040 .. ~ 

i: \.i:tfi n,; psssapr~riri dos~ . ; t r au~c i r r~s  pe1.i prriiiis,à~ de entrada . . . BMO 
i 8  U.lh, J C  r~;iJ..n:ia <tu rz f~r rnda j ,  ~errniriitiJu a residencia a ertran- 

qeiros, por tempo de tres mezes . - B i u 0  

'"1 Conf tahella n o  5 classe 3 *, verba 4., e tabella n a i, classe i$', velha 6 
As misericordiss nno rram sfgundo a lei de 23 de abril de 1865, dispensadas de 

apresentar sellados os i ecitos c8m que justificavam as suas contas -O Dire82o,i3.0 an., 
R" 6, pag 232 e 333. 

1 Conf tabella n o  P, classe 6 ', verba n o  2. 
O valor das pensões e calculado por analogia do regulamenk, da contribni ?ia de 

r e m t o  de 30 de junho de 1870, artigo 8 " 8 10.". - Rev de Leg e & Jur, vo!. 15.2 
n.:749, pag 6 e 7. 



660 IMPOSTO DO SÊLLO REGULAMENTO DE ik DE NOVEMBRO DE i878 

i9 Bilhetes de residencia ou relerendas, permittindo a residencia a estran- 
geiros, por tempo de seis mezes 

20 Bilhetes de residencia ou referendas, permittindo a resideneia a extran- 
weiros or tempo de nove mezes 

21 ~i&etes-'& reeidencia ou referendas, permittindo a residencia a estran- 
geiros, por tempo de um anuo 

CLASSE 12." 

Papeis do expediente das alfandegas sujeitos a sê110 a tinta de oleo 
antes de escriptos ou ao de estampilha 

Alfandega municipal de Lisboa 

i Bilhete de desoacho Dara consumo ou uualauer outro effeito 
I Bilhetes de despachÔ de saida para generoi livres 
3 Guias de transito de cereaes por terra 
h. Guias de embarque de cereaes ara exportação, reexportação e transito 
5 Guias de hvre transito para quafquer effeito 

Aifandegas maritimas 

6 Bilhetes de desnacho de consumo. exoortacão e reexoortacáo 
* < 

? Bilhetes de degpacho de pesca~a-'nac~onal' 
8 Guias de embarque por exvortaçao e reexportação 
9 G m  de embaraue &r commefiio de cabota~em 

i0  Guias de! transitô deAgeneros sujeitos a direitõs 
11 Guias de livre transito para qualquer effeito 
i? Foha  de descarga ou guias que acompanham as  mercadorias de bordo 

$ara a alfandega por pagdmenlo de direktos ou por armazenagem, e 
as  que acompandam mercadorias Iivfes de direitos 

13 Guias aue acomoanham mercadorias das fabricas para a alfandega, a fim 
de g6sarem di! drawback . 

14 Declarações de valores em substituição de facturas 
i5  Licenças para levar lastro a bord? 
i 6  Licenças para levar sal a bordo 
4'/ Licenças para os navios descarregarem fora do quadro 
i 8  Licenças para tirar amostras dos armazens da alfandega 
49 Responsabilidade para embarcar generos fóra do expediente 
20 Passe das embarcações 
2i Passe de satda das embarcacões - 
92 Despachos geraes- 
23 Notas de expedicao do caminho de ferro de mercadorias estrangeiras em 

' transito - 
Sb Boletins de entrega do caminho de ferro das mesmas mercadonas 
45 Despacho de cada qualentenario e beneficio de bagagens e mercadorias 
26 Despacho de cada barco de carga em quarentena 
27 Certificado de lastro 
28 Certidão de tonelagem 
29 Documentos aue se iiinlarem aos desuachos nara servirem de esclareci . r 

meutos, cada um' 
30 Tftulos de restituição de direilos por dtawbuck segundo aimportancia da 

restituição . .. . .  . ...... .. .. 

Alfandegas de portos sêcc08 

31 Bilhetes de despacho em geral 
32 Guias de transito para qualquer effeito 

CLASSE i3  a 

Papeis comrnereiaes sujeitos a s-.llq a tinta de oleo, antes de eseriptos, 
ou ao sê110 de estampilha 

1 Fretamento para os portos do continente do reino . .... 16000 
2 Fretamentos para outros portos ou sem declaraçao de logar . . . 36000 
3 Conheeimeutos de carresações mantimas, que se apresentarem para se 

effectuarem despachos de importação . . 6060 
Conhecimentos de carregações maritimas juntos ao manifesto de carga 

ou despacho de saida das embarcações (vide verba 15, classe 9.' da 
tabella n o 4) 

4 Documentos qúe snbstituirem os couheeimentos . $060 
I Pertences em separado dos mesmos conhecimentos, cada um 6060 
6 Protestos de letras, cada um 2900 
7 Cartas de partdhas entre socios, cada uma , . -  ~56000 

CLASSE 14.' 

Licenças sujeitas ao mesmo sê110 

i Licenças para conservar aberta a porla de casa de logo licito, depois da 
hora de recolher, cada anuo . . 109000 

2 Dita para ter aberta a loja ou armazem de venda de generos, até onze 
horas de inverno e meia noite de verão, por anuo 53000 

3 Dita para leildo de mobilia em casa partlculdr, em Lisboa e Po1 to, valiosa 
Dor cinco dias 3dM)O 

4 N ~ S  ouiras terras do reino pelo mesmo tempo . 4fi000 
5 Dita para. leilão em qualquér casa, loja ou armazem de venda, em Lisboa 

e Porto, pelo mesmo tempo 11000 
6 Nas outras terras do reino pelo mesmo tempo 16000 
7 Dita para cada leilão, nas 'praças de commercio, de letias a risc8'mari- 

timo . .. . 42000 
8 Dita para uso de armas defezas, em Lisboa e Porto, cada anuo - %400 
9 Nas oulras terras do reino, cada anuo iam 

Todas as licenças menciouadas n'estr c1a.c~ n n d ~ r  PP-hão conceder uor 3. - 
6, 9, 12 meies, e as  taxas dos sèllos se rá~~%p&&ouaes  ao tempo por 
que ds mesmas I icen~as se passarem Estas Iicenças tambem poderão , 
ser concedidas por um mez e n'esse caso as taxas do sbllo ser% a 
quota parte das fixadas por um anuo, e por cada renovação por mais 
um mez se pagara a mesma taxa 

As licenças por te-mpo determinado serão passadas por &as Ou mezes 
consecutivos e nao interpelados, contados do primeiro dia em que taee 
licenças começarem a vigorar. 

Deixam de se mencionar n este locar as  restantes licenças comprehen- 
didas na classe 4 = da tabella n :3 annexa ao replameuto de 2 de de- 
zembro de 4869 por terem pas-sado a cobrar-se conjnntamente com a 
contiibuicão industrial pela lei de i4 de maio e regulamento de 28 de 
agosto dl1872 
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CLASSE 13 * 

EsmipluraS e outros papris snjeilos ao sdlo de estampilha 

4 Eseripturas de contractos com o governn compr~hendendo as lavradas 
nos livros das notas dos tahelliães, cadá meia folha 

9 Escripturaa ou auws de perfi lhx~a f I00 
4 @O00 3 Eseripiuras de edsamento O +MA 
'YUVV Escnptura de casamento com dote (vide tabella 0 4, classe 6 a verba 1) 

4 Escripturas de quitação geral sem de~igoa$ão de valor, ou divalor des- 
conhecido, por cada quitayã0 ainda que sejd reelproca entre duas ou 
mais pessoas 1 21500 8 Por cada esonptura a que não esteia designado sS11o algum nas tabellas 
n." i e Z, alem do ~6110 no papol do livro 4'500 

CLASSE 16 a 

Diversos papeis 

Papeis sajeitos a sêiio de verba depois de escraptos ou ao de estampíiha 

i Testamentos antes de serem registados, em todo o caso deutro de 30 . 
dias desde a abertura da succesrão, ou desde que por 
motivo produzirem effeito juridico, podendo o sOilo ser 
estampilha a vontbde do interessado cada meia folha 2 

Os testament~a pfiblicoi não estão 6ulerios ao sdllo designado na verba 5 1600 
da classe 15 d'pcta tahoria -- - - ~  -- - v-.- 

2 Todos os documentos qne n& tenham sido sellados ou qne não forem 
escnptos, impressos, Iithographados ou estampados em papel sellado 
e que tenham de se juntar a requeriniento que se diri)a a tribuna& 
ou repani$òes publicas de qualquer ordem que sejam, paçarão de sèllo 
em cada meia folha 3 . : . dn~n 

IYW" 3 Tendo pago s8llo inferior, como acto ou docuffleíito, pagarão a differença 

Conf. tabella n." 1, elas-e 10 ., verba f , e tabella u o 2, classe 3 =, verba &. 
Uma eãcriptura de quitaçao, na qual intervem trea pe'soas ieclploramenfe devedo. 

raa umas as outras de quantias cujo valor nXo designam, dando-se mutuamente por 
sgas e satisfeitds das mesmas quantias, Psta sujeita un.cnmente ao a4tio de 28S00reis. 

Eara OS effenos da ie@slaião do sllio, quztarin qevd e aquella ein que se nio exprime 
a somma paga embora se expnma a causa d d  divida -RFV de Lq e de Jur , v01 43 q 
n.* 648. n x .  %'i a X5 

ii's Cztiãõ& tesrameutos cerrados são apenas sujeitas ao stillo de 60 reis por 
cada meia folba -0ülcio da Dir Ger dos Prop Kar de 20 de maio de 1880, publicado 
no Drredo, f2.0 anuo, n 27. pag 428 

Os conhecimentos do4 depobltos, euianados da caixa qeral, estão isentos de sdllo 
e esta isenção subsiste, ainda quando esses coohecin~sniÒs se juntem a processos rol 
renses, excepto se forem juntos por meio de roqueriinenta, porque n'esse u s o  paparso 
o sello de 60 reis Os conhe~imentos da contribui(do de registo e560 sujeitos a sdllu, 
Porem, se se ]untarem a Processos furouses, nSo esão  sujeitos a novo seilo, mns jun- 
tando-se a um reqnerimento. estão suj(.itos sirnple~meiite ai, pagan1i:nlo da diiTe;i%oca 
entre O Que a pagaram como conhecimento e 60 reis se o que pagdram foi menoù 
tes ta  quantia -&eu. de Leg. e de Ju7 . v01 iJ  O, n o i&, pag. 261 e'261. 

4 Termos forenses lançados na mesma meia folba em que tiver sido pas- 
9ada alguma certidão, por cada um' 

5 Os cartazes c annuncios de divertimentos publioos, e quaesquer outros 
escriptos, impressos, estampados ou 1~Chographados, q u ~  se affixarem 
nos loeares publicos, devendo reputar-se lagares publicos os que vo- 
dem serva para n'elles se affixarem não so os annuneios e mais Papels, 
nerlencentns a certos indivlduos, como tambem os de nuaesquer outros . . 
FnieressadoJ, cada um 2 . . 

Nos cartazes em que por qualquer forma se annunciarem espectaciilos 
nara mais deum dia. sera o imoosto do s6llo devido tantasvezes quao- 
iis forem os dias de 'e~~ectacuio para que servirem. 

6 Cartas de saude, cada uma . . .  . . . 
Papeis sujeitos a sêllo de verba depois de escnptos 

7 Processos fiscaes, administrativos ou judiciaes, nos casos em que Ba@m 
de ser sujeiios a sdllo, por cada meia folha. . - , . nSOP0 

8 Os papeis, livros e do~umentos de particulares ue não lorem sujeitos a 
~6110 especial, a de que tenham de ser extrahigas certidòes ou publicas 

i Conl artigo 80.0 e nota 
As intimações feitas aos devedores nas exemções fiscaes deverão ser conside&$a~ 

termos forenses, e como taes sujeitas ao s8llo designado n'esta verba?-0 Dlrerto, 14: 
anno, n " 5, pag 75 a 77 

2 09 editaes de que fallam os artigos 195 o e 842 - do codigo do processo civil devem 
ter n s h n  de fin reis - Reu de Leo. e cle Jur . vol 13.0, n ' 61.6, pag. 3 s  e 34k .". v".-- -. --  .- 

Portaria de 45 de junho de 18d -Tendo sido presente a sua magestade ei-rei a 
consulta do delegado do thesouro do distrietn do Porto, sobre se estão on não sujeitos 
' ao imposto do s&llo, designado na verba 8, da classe 16', da tabella n ", annexa ao 

regulamento de 14 de novembro de 4878 os annuneios aiiixados nos arrios,~estibulos, 
corredores e salas de Iheatro$, nos ca&os americanos, nas estaeões do camínho de 
ferro; nos candieiros de ~Ilurnina~ão publica; nos kioskos e em quadros portateis ha 
por bem o mesmo augusto senhor de conformidade com o que ja foi resolvido em por- 
tarias de $6 de dezembro de 1876> e 30 de juntio de 1877, cuja doutrina se reproduiriu 
na alludida verba 3*, mandar declarar que estãn sujeitos ao imposto do s&f!o de 60 
reis os cartazes, annnucios de divertimentos publicos e quaesquer outros escriptosim- 
pressos, estampados ou Iithographados que se afinarem nos vestibulos, alrtos, corre- 
dores e sdas  de theatro ou de eapeetac;los, em carros americanos; em trens de praça, 
de cocheira ou em outras quaesquer vias de transporte, a ùisposi@ão do pLihlic0, 9 s  
annuneios que forem suspensos, collados ou affixados nos eand1eir33s de illnminapao 
publica, e em quadros portateis, fixos ou ambulantes, ficando isentos do allndido inl- 
posto os referidos papeis affixados nas enlradas dos hotel%> das hospedarias, noskiollios 
e em outros quaesquer logares que possam ser vedados ao publico 

Oiitrnaim manda declarar oue a isencão do sê110 em annuucios nos kioskos-deve . . -~ -- 

entender-qe exolusivamenle a<plicavel áos que forem poslos na parte interior. r; que 
os aonuacios aíüxados nos buffetes, restaurantes boteqiiins o11 eni qmesquer outros 
estabelecimentos, deutro ou fora do recinto das e!sta$ões do eaminho deterro, estão 
lambem isentos do sdlo, quando unicamente discerem respeito aos objectos eXpOStOJ a 
venda ou consumo pelos proprios donos ou pocsuidores d'eeses estahelecimentus, con- 
aiderando-se smeitos ao imposto do sBllo todos os mais annuncios que ahi forem amxa- 
dii,-p&teuceütés a pessoas estianhas ou a diversos interessados. 

O que se eummuniea ao deleoado do thesouro no districto do Porto, para n'esta 
conformida& em relaqãz a iisea~isacão do imposto de que se irara.' * - 

Parn. p.m 2.3 d~ iiinho de 1883 -Anlon8o Maria de Fontes PfltW'a de Ndio. -(NO 



formas por ofEeiaes publiws, de cada meia folha de que forem exua- 
hidas as  certidões ou publicas formas 6060 

9 Termo de repudio da herança ou registo de tutela, c d h  termo ou registo 8060 

Papeis sujeitos a sèllo especial 
* 

10 Cartas de jogar nacionaes ou estraugeiras, por cada baralho 8040 

TABELLA N.O 2 

Sêllo proporcional  

CLASSE 1 " 
Diplomas de empregos publicas, comprehendondo os das camaras 

munieipaes, miserieordias, hospitaes e outros esfabe!eeimenlos publicos, 
subordinados ao gorerno 

Sujeitos a sBlio de verba depois de escriptos 

4 Diploma de ofscio ou emprego que tenha de ordenado ou lotafão ate 
1008000 reis inclusive 1,s p. c. 2 Diploma de i008000 reis exçlusive para cima a p  e. 3 Diploma de inactividade pelo qual se perceba algum vencimento, romo o 
de aposentaçáo ou reforma, sendo o vencimento ~ n u u a l  ate 100$000 
reis 1,ti p c 

4 Diploma d e  mais de 1006000 reis 5 p  c. B Os provimentos de outros quaesquer titulos de nomeagâo temporaria por 
menos de um aono pagarão de sbllo uma quota proporeianal ao tempo 
por que forem passados e em relação as taxas estabelecidas n'esta 
dasse, que para este elfeito somente se devem considerar relativas a 
um anno. 

6 Diplomas de accesso ou transferencias de otncios e empreqos, ou se veri- 
fiquem dentro do mesmo quadro ou de um para outroquadro, paçar- 
se-ha a taxa do sdllo da merce relativa a mellioria do vencimento se a 
houver. Não havendo melhoria, pagar se-na somente o sello do papel 
em que for escripto o diploma 

7 Quando o ordenado ou a ~otação do empiego for em moeda insulana, o 
imposto do sêllo sera calculado segundo a percentagem correspondente 
ao quantilativti do vencimento n'esta moeda 

8 Os diplomas de officioou emprego que não tiverem vancimento ou lotação 
conhecida são so sujeitos ao s4iIo do papel em que forem escriptos. 

CLASSE 2 a 

Coflrmaçães, dispensas e outras merct!s, sujeitas a sèllo de rerba 
depois de escriptos os respectivos doeomentos 

i Provimento de partido de medico ou cimrqião, passado pelas camaras 
municipaes, sobre a importancia do partido 

Cartas deadmini~lração com usufructo vitalicio de capellas denominadas 5~ c 

da eorôa ou outros bens nacionaes que renderem ate 200$OM) reis . I1WOW a 200006000 rei3 . . . l i p c .  
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4 Cartas de compra ou arrematacão de bens nacionaes ou das corporações 
de mão morta, alem dtsello'do papel pagarão mais sobre o preço da 
arremata~ão ou remissa0 

5 Diplomas de tencas, pensiie7 ou ordinarias ate a quantia de 4008000 reis 
6 Excedendo a 1006000 reis 
7 Diplomas de verifica@o de sobrevivencia de tenca, pensão ou ordinaria, 

o dobro do que fica eslabeleeido para os diplomas de merc6. 
Apostillas em quaesquer dos ditos diplomas (vide a verba i a ,  Classe 8.' 

r i s  rrihplls n 0 4 i -- - 
8 Dispensa de impédimenlo de matnmomo, sobre a mulla eeclesiastica 

Imposta. aos impetrantes 
9 Alvara de emancipação ou auctorisagão ]udicial para administração de 

bens ou legitrmas de valor em rendimento superior a 508000 reis até 
snnanoo reis . . . 
-..-.. 

10 Alvara de emancipação ou auetorisagão judicial para administragão d e  
bens ou legitinias de valor em rendimento superior a 8 0 0 J W  reis. . 

il Passaportes a embarcações naciouaes 
Ate 50 toneladas . .- . . . 
De 51 atê 200 . , ... 
De 20i para uma . ., 

CLASSE 3 ' 

Acgões, apolices, recibos, quitações e outros papeis, sujeitos a sê110 
a tinta de oleu, antes de escrlptos, ou ao de estampilha 

1 .4c<3es ou titulos e obrigai.3es de rompanhias ou associações mercantis 
de qualqiirr natureza e dos distr~eto?, camaras municipaos e de quaes- 
quer eataheleumentos publicos, por cada ac@o ou obriga~ão de valor. 

Ata 103000 reis 
$020 

De mais de 105000 reis ate 303000 reis . 8030 
De mais de 50$000 ?PI' are 1006000 reis ^!!O . - .. . . 
De sais de l00fOOO ale 2008000 reis 

E assim ouccessivamentr augrilentdndo 100 leis por cada 1006000 reis- 
Quando mais òe urna acqão ou obrigaeao se comprehender em um so ti- 

tulo, pagar-se-ha o s8llo correspondente a todas as acções ou obriga- 
ções que contiver 

2 Apolices de seguro, sendo o premio annual 
Ate Ci8000 reis do valgr do premio 
De mais de 56000 reis ale '25gOOO reis inelusi~e 
De mais de 938000 reis ate 205000 reis 
De mais de 50&000 reis ate 1001000 reiç 

E assim por didnte, cobrando-se sempre mais 500 reis por cada 254000 
reis. 

Se o premio se paga por uma so vez, o sei10 sera a quinta parte das taxas 
estabelecidas 

Quando não for conhecido o valor do premio 
Ate ao seguro de i 0005000 reis exclusive 
De 1 OOO~OM) reis ate 10 O O U ~ ~ O O  reis exelusrve 
De 10 O@~$INO reis para cima . .. . 

3 Recibos dos wncimentos de qualquer natureza das classes activas e lu- 
activas paaos pelo estado, dos empregados das camaras Wic ipae8 ,  
Inlserieordias Iiospilaes, e dsoutro, estabelecimentos p ~ b l i 0 0 ~  Snboi- 
diuados ao g;verno, Os dos pensionistas dosmonte-pios ou caixas eco. 
nomicas os &)s tespeetivos empregados, os dos accionistas, com re- 
speito a& &i\ldendos ou juros que recebam dos bancos ou companhias, 
òs doç vencimentos dos enipregados Cesses bancos ou companhias, e 



0s dos júfistas, com relação aos juros que recebam dos titulo8 de di. 
vida fundada i 

De $&O00 r&s até 40&1)1iü  RIS 
De mais de %&O0 reis ali800000 reis 
De mais de 506000 reis ate i0;)BOOO reis 
De mais de 100$000 réis ate 50060Mi reis 
De mais de 2008000 s i s ,  por cada 1003000 reis, desprezada qual- 

quer fracção que na0 attingir 1008000 reis 
Quando os vencimentos coniprehendidos n'esta verba forem pagos por 

folha. 0 imposto Swa pago por se110 de verba pelo modo determinado 
no arQgo 6l.'do regulamento (vide verba 4 da classe 7 a d'esta tabella) 

4 Cheques ou ordens sobre banqueiros, com desfgnaqão de peqsoa certa a 
favor de quem forem passados, vales e ordens do correio, tttulos de 
mntuo confissao de divida a usura, incluindo a s  escriptiiras os autos 
de concilia~ã0, em que sejam reconliendas diaiaas, que não cónstem de 
titulo anterior devidamente sellado, qurlações 2 e recibos por termosnos 
autos e proce3sos judieiaes ou adnii~istrativos, ou por instrumento 
publico pefanle iabellião, quitação por escriptura, ainda mesmo sendo 
obleeto incidente, secundarru ou accessorio da eseriptura eomprehen. 
deudo a quita -o que o vendedor da ao comprador nos kontractos de 
compra e venX 

De 54000 r61s ati 208000 reis ... De mais de 206000 reis ate 5í&8000 reis 
'- 

De mals de 50aMX) r613 até i008000 reis 
De mais de 1004000 rels ate 500$000 reis 
De mais de iiOO6OM) reis at8 1 0003000 reis 
E mais 200 reis por cada i 0003000 reis, desprezando qualquer 

frarrãn 
As imp0~áPcias em titidos de divida publica accões de bancos compa- 

nhias ou sociedades anonvnias serão consideragas pelo va~or 'rea~ que 
tivW?m no mercado, segúndo a cotação publicada na falha offiaal (10 
governo mais prozirna a data do aeto oiTContracto, pelo qual e devido 
o imposto. 

CLASSE I a 

Letras e outros papeis que derem ser escriptos em papel sellado 

1 Letras da terra, ordens e letras sacadas entre prafas do reino e ilhas, 
sendo a vista e até oito dias de prazo 

D e  66000 reis at4 201000 r e ~ s  

~e mais de OW$NIO reis ate $.om~Õn~- 
E mais 900 reispor eada 1 0008000 rei s, desprezada qualquer fracção 

'-Vej tabella n.* 3, verba 15 a 

Sao sujeitos ao imposto do sèilo os recibos passados por particula~es as )untas de 
parochra - Port do hfm do Heino de 18 de janeiro de 1882, piiblicada no Dtrelto, 
if4 amo. n a 14, pag 346 

&nf cabelia n o 4 classe 40 I, verba i, e tabella n o 3, das-e 18 ., verba 4 
O sklfo daquitação de legitimas sem desrgnaqão de valor, dada por dois individuos 

a umtereeiro por escrlplura publica, e d~ 5gsOO reis sendo 9,5500 reis de cada 
PLUtaPo, e 000 reis da eseriplura -H@" de Lo/ e de ,riir, w l  15; n a  738, pag. 130 
0 isi. 
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2 Letras de cambio sacadas no continente do reino e ilhas a mars de oito 
dias de prazo letras da terra de mais de oito dias, letras ou escriptaras 
de contraeto' de risco maritimo, escriptos a ordem, IiVranpaS, notas promis9orias, bilhetes de cobre, cartas de credito, escnplos p0rtador 
e quzsquer oiitros papeic nezociaveis 

De 580M reis ate 20$OM3 leis 
. . 

De niais de 20&000 reis ate 100$000 reis inclusive 
Por cada i00dOM) reis mais ou frac~ão de 1006000 rers 

3 Letras dz camhio, sacadas no conLlneute do reino e ilhas para serem pagas 
em praqas estranseiraq de 20d000 reis ate 100&U00 rei, inclusive 

Por cada 1008000 &s a mais ou f~aeção de 110D1OM) réis 
Estas letras poderao ser escriptas em pap?l dcstinado para letras, 

preenchendo.se com estampi!has o resto das taxa9 a pagar, pela 
forma determinada no artigo 67 da regulamento. 

E Letras sobre paiz estiaugeieiio, sacadas em mais de uma vra, pagarão por 
cada via metade do sello correspondente ao valor que representarem 
em moeda portugueza pelo cambio corrente 

&'o$ casos das letras sobre paizes estrangeiros sacadas em mais da 
uma via, quando metade da taxa do d l io  oorrespondente nã;o C ~ C  
muluplo de 20 reis, o excesso sera pago por meio de estampilha. 

COSO 
6020 

CLASSE 5 ' 

Pertences e letras snjtitas a sê110 de verba depois de eseriptos 
ou ao de estampilha 

1 Pertences de acções ou titulas e obrigações de bancos, companhias OU 
açkoei&çães aiercautis cle qwlquer natureza, e dos districtos, camaras 
municipaes, e de quaesquer ejtabelecimentos publicos e pertences dbs 
cotlheeiirirntos para despdchr, e das apoliccs de qudesquer Saqui'OS, Por 
eada um ate 106000 reis 

De nrais de 101000 reis ate 508000 reis 
De mais de 108000 rei? ate L005000 reis i~clusiVe 
De mais de 100S000 leis ate 2000000 reis 
E assim succesaivamente augmeniando 60 reis por eada 4008000 

reis 
2 Ac~ões  ou tltulos e obrigaçiies dc bancos, companhiae ou associa aes 

mercantis estranwiran de qualquer natureza, e titulos de divida pu8lca 
emitridos por go:e?nos estrangeiros, por cada papel sobre O valor no- 
ruiria1 zt& 4100%000 reis 

De mais de i00P000 reis are 2005000 reis 
E dsiim suecesivamente a~grneu t~ndo  por cada 100$000 reis OU 

Iraccão d'esu quantia 
3 Letras de iambio sacada* em prards estrangeiras e priszessões ultraBi- 

rinas vara serem necortadas, acceitas ou papas no remo e ilhas. 
De 58000 ate 205000 reis 
De aiais de 2niODD reis ate 100$000 r&is incl iqive 
por cada 100C000 mais ou fraecio de 1M)1000 reis 

conta> c o n f e ~ ~ d ~ s  e cheques com d&ipado prazo de vencimento, pelos 
~uaes  9e paqara o ~6110 estabelecido para as I.!l>as da terra 

8 letra5'sac&as ein praças eelraiigeiras, quacdo simplesmente se nego- 
em algiima parte da monarrbia, a pelo primeiro endosse' 

D~ de ~180i10  reis ate 108003 reis inclu*ive 
por eaild 100$000 rei* mais ou fraceão de 1008000 reis . 

leiras, quando sacadas r m  oicis deumavia, pagaráo Por cada 
mptsrin do selln corrcsoondente ao valor que representarem ,,- ... " - 
niüeds portuçuezn pelo cambio corrente. 
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6 Letras de câmbio sacadas em praças estrangeiras, acceitas no reino e 
ilhas e pagaveis em praças estrangeiras. sendo negociadas em qualquer 
parte da monarchia e pelo primeiro endosse 

De MO00 reis até 208001) reis 
De mais de 208000 reis ate f008000 reis E! 
Por eada 1008000 reis rilais ou fracção-desta quantia 

CLASSE 6.' 
Escriptoras e ontros papeis sujeitos a sé110 de estampillia 

i Escriptnras de casamento com dote quando se náo flzer menção de va- 
lores ou quando estes não forem iuperiores a 5006000 reis . Quando se estipular dote de valor conhecido de 500g000 reis at& 

5 000$000 reis 
De mais de 5 0005000 reis ata 10 000Y3000 reis 
De mais de 10 0008000 réis 

~ schp tu ra  de casamento (vide tabella n o  1, classe 15 a ,  verba 3) 
Arrendamentos ou consigna$Xo de rendimentos de bens immoveis por 

qualquer modo ou titulo que sejam feitos, desde 106000 reis ate 
i000000 reis . . De mais de 1006000 reis até 2008OM rbis inclusive 

E assim por diante cobrando-se 100 reis por cada 1006000 reis 
Náo são c~mprehendidos n'esta verba oa arrendamentos de dueitos de 

exploraeao de minnq . 
N'esgs contractos, o skllo sera calculado sobre o preço de todo o 

tempo do arrendamento, e não havendo estipulacão de prazo ou 
sendo este incerto, sobre a renda de um anno, Gritando-se alem 
d'isw em ambos os m o s  a quantia que se estipular a titulo de 
joia on uualuiier oirtro. 

Seo  arrendamênro foFbr  menos de anuo a taxa sera a mesma que 
para o anno, excepto se a irnportancia do arrendamento for menor 
de 1006000 ré& sendo n'eçte caso a taxa de i 0  reis por eada mez 

Nos casos de sublocapão ou cedeucia de arrendamento pdrcial ou 
total, o imposto do sêllo sera calculado sobre a irnpo~tancia tola1 
da renda pela qual for feita a sublocacão 

Nos arrendamentos em que se não desigiar prazo, e segundo o cos 
tume da terra, forem por menos de um anno, paia:ar-se ha o sê110 
correspondente a um anno, e no caso de serem proroçados por 
mais de um anno, repetir-se-ha o sdllo por cada anno que for vi- 
gorando 

NOS arrendamentos ruraes as taxas serão metade das determinadas 
para os outros arrendamentos. 

Quando estes forem a generos, sera calculado o seu vx~or pelas tarifas 
camararias ou pelos preços medios no ultimo anno, no mercado da 
localidade 1 

Esta disposição 6 applieavel aos recouhecimentos de foreiros 
Nos casos de cessão, de consignação de rendimentos de bens immoveis 

parcial ou total, o imposto do se110 sera calculado sobre a importancia 
total da divida que for paga, por meio da mesina cessão. 

No caso de promaayão de arrendamento, indepeniioniernenle de novo ti- 
tli10, podera o sê110 ser lambem pd30 por meio de verba. 

' vej- Verfia 3, e tabella n.* 4 ,  classe 10.4 verba 4. 

3 Eacriptnm cons\itutiva de 5ociedade lanonyma, sendo O capital ate 
50 000$000 reis 

10aoOo 

De mais de 50 0ó08000 reis ate 1 ~ )  WSOOO reis ' 
. !WMX) 

De mais de 100 000C000 reis are B 000 0003000 reis, por cada 
1 000~000 reis $050 

Sendo o capital emiaido por gemes, a taxa sera calculada em relag0 a 
cada se;;e 

A reso]ue,ao que preceder a emissão de qualquer sene, excepto a !Jri- 
meira de que fizer menQo o contracto social, psra ter validade, Ser8 
transcripta no registo publico do commerclo conjuntamente com 0 
documento cornprovativo do pa amento do competen;es&llo, sem o que 
a referida transcrip~ão se não ?ara 

4 Esc~iptura constitutiva de goalquer outra sociedade aommercial, sendo o fundo ou capital social atB 1 O~)O$WO ré~s  . . .  4eaO 
De mais de i 000.3000 r8is ate 2 OiK)$m ré13 

8400 

E assim successivamente, augmentando por cada 1 0008000 h s  OU 
fracção Cesta quantia . . . 5900 

Não ~e deelaraudo na escriptura o fundo ou capital social 28000 

g Reconhecimento de foreiros, cada um, não sendo a importaoGla do fÒr0 
supenur a 108000 reis .. . .. . 5100 

De mais de 108000 reis . . . .  . (p.0.. 

CLASSE 7 ' 

Papeis sujeitos a shllo por uma fórma especial determinada no regulamento 

i 0s bilhetes das loterias ou rifas (exceptuadas as do governo, misericor- 
dias ou hospltaes) sobre o valor nominal ùe cada um 

. õ p. c. 

p os oremias de todas as lotetias ou rifas no aclo da entrega do3 DeSmOs 15 n c. - -  
premios 

3 Quhecimentos de toda,- as contribuições ou impostos directos, excluiudo 
0s das deúui.$ões estnbelecidas por decreto de 26 de janeiro de 1869, 
sendo o miniino do sèllo 5 r618 

i p. c. 

4 Folhas de vencimentos eomprehenJidas na verba 3, classe 3 "  Cesta ta- 
bella, a mesma taxa a111 estabelecida 

TABELLA K 3 

lsençães do imposto do s ê h  

1 AS dispensas de pregões nos casamentos de consciencia. 
2 AS dispensas matrimoniaes concedidas a contrabentes pobres. 
3 As notas dos bancos 
4. 03 alvaras de emanelpação, provando os requerentes, com certidão jurada do SeP 

parocho, serem pobres 
5 0s diplomas das pensões contempladas no decreto de 18 de outubro de 1836 e na 

lei de b de junho de 4859 
6 os llvroe de receita e deepeza, e de termos de deliberações OU elelçoes de m%seri- 

hospitaese de quaesquer outros estabel~c~mentOS de beneficencia aucto. 
rlsados pelo governo ' 

1 A i senq~o  contifia n'esla verba e applieavel aos eslabeleeimentos de beneficencia 
appmva,jos pelo civil - Port do Bin. do Reino de 42 de julho de 188i. 
pnbbcada 00 Dtrezlo, 14 anno, n 10, ~ a g .  451- 
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7 0 s  diplomas de approvação e conrirmação de estatutos das sociedades ou estabele 
cimentos de piadade, instruc$ão ou beoefis~nriai  

Os recibos das quotisayões periodieas e das joids dos socios dos mesmos esta 
betecimentos 

Os das transacyões das sua3 caixas scononicas 
Os das soas transacções por emprestimos sobre penhores. 

8 As portarias de simples eotlirnuniração das mereei. lucrati\ds ou honorifizas, pelas 
quaes se hajam de passar diplomas de assignatura real. 

9 Os bilhetes de residencia uassados a nohren. 
40 Os recibos de simples deioslto de dinheironas caixas economiras, e os que se pas. 

sarem nos armazen'i de generos, em guarda ou deposito 
11 Recibos passados nas guias de transito, ou a bordo dos navios pela entrega de carga 

ou pelo comprador pcir conta de alguma partida comprada, ale estar completa e 
entreea 

482 Qs livroi de deposito e cheques ao porrador 2 o Os recibo.. passados nas letras, nos escriptos commerciaes e nos valles do correio 
.. i a  selladur 

I &  06diplomas de aforamentos de bens municipaes e parochiaes 
45 As contas e documentos de gerencia e ad:nini m ç ã o  das ramaras muuieipaeç, e os ' recibos passados pelas mesmrs camaras 3 
16 As contas dos estabelecimentos de beneficencia e piedade, e os recibos passados 

por estes estabelecimentos 
47 Os recibos passados aos asPigoantes dou lornaes Iitterario~ ou politico r ,  annuncios 

e communicados 
i 8  Os estatutos das sociedades Iitterairas aniscicas e das associaçóes operarias 
i 9  As ordens que se expedirem, PX oficzó pelas auctoridades publicas 
20 As representapões ou requisiCóes de juaesquer auetoridades, iudividuaes ou col- 

lectivas, sohre ob]eetos de interesse publico 
4f Attestados de pobreza, petições ou memoriaes para esruola 4 
9% Requerimentos de partleu!ares pedindo a restitui@o de documentos luntos a re- 

querimentos que tenham sido indeferidos 
23 Os titolos de credito creados e eniiltidos pelo governo, ainda que tenham a natureza 

de  letra ou nota promissoria. 
2bo Os processos de expropriacão Dor utilidade oublipa 5. 

Os proceqsos em que a fazèndi national, o kiGs1éi.k publico. ou qoalqiier estabe- 
lecimento de beneficenc~a ou de piedade for parte Se ? o r e i  rrii k ~ ~ s  pmcrseos, 
a outra parte Eor coudemnada a final pauara o FBIIO ùe  todo'o processo, r3 cepto 
se for processo de pessoa pobr?, deieu& n'este raso verilicar.se a impos-rbili- 
dade de pagar o s8llo por atteslaeào jurada do adrn:cictrador do  conreiho e do 
parocbo respectivo, ou de praça militar do exercito ou drmada, julgada ante os 
tribunaes militares 6 ,  

1 Os diplomas de approvação de ezlatutos de sociedades protectoras de animaes nãq 
estão dispensados do pagamento de direitos de rnerr8, de sêllo e de Pmoluinentos das 
m r e t a n a s  de estado -Port do Min do Reino de 47 de janeiro de 1881, publicada na 
Rev de Leg e de Jur, vol 14. O, n o  687, pag 169 

"e) o Aecordão da Re l~cão  do Porto de 4. de novembro de 4879, publicado na 
Rm. de Leg e de Jur , vol 14 O, n o  713, pag $89. 

3 AS camaras municipaes e misericordias estão iientas do pagaincuto do sbllo pela- 
tive aos recibos dos laudemros -Reu de Leg e de Jur , v01 i& *, u 744, pag 600 e 601. 

VPI. nota a verba 26 
NÓproee~~odeaxpropria~ão por utilidade pub!ica pode sei esrripto enl papel sem 

s4llo o requerimento feito pelo ex ropriado para Irvaotar o pieco da expropriação da 
*a geral dos depositos -Rev 2 Ltg e de Jur , vol 14: O, n 708, pag 802 e 503. 
V . eâta mesma Rev, v01 13 Q, n 627, pag 38 b processos. e n  que for parte a laiaida uaoiuoal ou o rnmislrno publico, dnvm 

46 Os pro,.Pssns de Iiquida@o da contribnição de repislo Dor titulo pr3tuit0, quando O 
r.~utrihuintc. nio recorrrr da avaliacbo nsui da Iiciwdação, un rec<irrendo, quando - - .  
obtiver provimento ' 

47 Os diplomas de nomeação de profebsores de i n s l ~ c ç ã o  primaria. 
28 As cartas de lugar riaclouaes que se exportarem para patzes estranpeims. 
29 Os doconientos de diviiiondaa dos bducos, companhias ou as?cciaç&\ merrantis, 

quando esses documento? nbo sejam os de pagamento de dividendos feitos aos 
seus accionistas. que se acham comprehendidos na verba 3 da classe 3.' da ta- 

- 
30 As listas de leilòes. 
31 As cartas de approvaião da3 parteiras. 
33 A6 cartas geraea dos alumnos do collegio militar 
33 As cartas passadas pelas camaras ecc1e:leiiasticas aos encommendados e c o a ~ j ~ \ o ~ e S  

parochiaes. 

ser escriptos em papel seni sdllo, e sii quando o litigante parlicular seja afinal condE- 
mnado, se liquida irnportanrld dos rellos que deveriam pagar-se, e se lhe exige0 seu 
pagamento - Rev de Leq e d e  Jur . vol Ih 9 n O 686, pag 180. 

0 s  proceqsos orphanologicos não estão isentos do pagamento do s@Ho por não se 
acharem comprehendidos n'esta verba -Reu cit , n "93, pag 2%. 

Intentada pelo mtnisterio puotco unia execução contra um particular, s oppundo-lhe 
este embargos o embargaote nao e obrigado a requerer em papel sellado Se um par- 
ticular iutenta'contra a fazenda uma acyão ordinaria parareivindicar urna propriedade, 
n%o 4 do mesmo modo obrigado a requerer em papel sellado Se um rea e processado 
criminalmente pelo ministerio publico, deve requerer a sua fiança ou soltura em papel 
sellado, e o processo da fiança deve tambem ser escripto em papel sellado -Fim. ut, 
n 0 707 pag- 4% e 686 

T O ~ O S  os termos do processo, promovidos pelo delepado para oxecuç& por &llwe 
custas, devem ser escriptos em papel branco O certificado do registo requerido pelo 
delegado deve tamhem ser escripto em papel branco -Rw de Leg e de liir.,vol. a.4 
n o  756 pag 438 e 436 

Os iracessos de descaminho do real d'agua, em que é parte o minirterio pubKC0 
como reprecentante da fazenda nacional, devem ser escriptos em papel sem dlb, m- 
cluiudo os actos une forem promovidos pela outra parte -Reo de Leg. e de Iur., V O ~ .  
46 *, n o  798 pag '$77 e 2i8- 

Acc do Supr Trib de Just de $4 de agosto de 1883 -Accordam os do co~selho 
no supremo trihunal de justiçd 

Que estando mui expressamente determinado no 0 o 45 da labeila 3.  anneaa m i e -  
gnlamento da lei do ~8110, datado de 44 de  novembro de  1878, que são isentos de selI0 
os processos em que a lazeuda nacional, o mini.;terio publico, ou qualquer estabeleci- 
mento de beneficencia for parte, e que somente sendo a outra parte condenuada a hd 
pagaia entio o sb!lo de todo o processo, não podia o aggravante ser obrigado,como 0 
foi, pelo aecordão recorrido, a revalidar o processo com o paqamento dos sellos de 
algumas de suas folhas, e ainda da respectiva multa sem seutenp final que 0 coude- 
mnasne na eaursa que lhe promove a fazenda pub!icá, e antes sim com a sentença da 
primeira instaaria a seu favor, não tendo o sggravante outio dever que não seJa o de 
offerlcer seus documentos coin o sello da lei vigenle para como tas  podaem ,sef 81- 
tendidas em ]ulZO 

Piirtauto. e nos termos expostos, dão provimento ao presente recurso e a l t e r a  O 
accordão ieiorrido. 

Liahua 21 de agosto de i883 - Magdbáes Xeaux-Paredes-R de Carvah.- FUI 
presente, i1a1 tt% -(No Dzano do Gouerno de 4 1 de dezembro, nZo 28i, pag. 3004). 

1 Os documentos que se juntarem d um processo de Iiquidaçao da contribnigau de  
registo por titulo gratuito tendo pago o sdllo devido pelo acto que d'ellas consta, não 
estão sujeitos 30 pagamento de maior s8llo -Bea de Leg e de Jur., vol. 13 O, n.' 687, 
pag. :<'i e 38, e 0 Uwetto, i!..' amo, n." 13.0, pag Z J l  e 4:2. 



34 Asisenções paraas cartas doa exames dos alumnos do eol le~o militar, de que trata 
o artigo 45.0 do decreto de 4I de dezembro de 1831, e para o estabeleciniento de 
escholas de que trata a lei de 7 de junho de 1866 

35 Os contracios com quaesquer eorporaçóes para a formação de couros e tapadas em 
ierrenos onde existem pastos communii 

36 Os processus eleitoraes I. 
37 Os piocessos de legados pios, salvo haveucto a Ana1 parte conilemnada, que pagara 

enrào o respectivo 58iio. 
38 Os processos sobre o recrutamento tanto para o exercito como para a armada% 
39 Os livros dz termos ?e autuação a geneios e a rets, os recibos de quaesquer pa- 

gamentos, Iiquldaçoes de contas ou distractes pertpneentes aos celleiros communs 
admintsrrados pelas camaras muni~ipaes ou os instituidoa por particulares, e que, 

, segundo o artigo 5 * da lei de 2.5 de junho de 186C, são adiuinistrados pelos seus 
fuudadores ou representantes, conforme as regras dd sua installa~ão on contraeto 
e debaixo da fiscalisação do governo. 

b 80 Os recibos ou folhas depagameum de venrimenfos qur tpnham anatureza depnts, 
ferias ou soldadas 

44, Os liaos de recella e despeza das juntas de parochia 
4% Osvalles do correio passados para entrega dos renilrmentos proprios do hnspital.de 

S JosB 
43 As bulIas ou licenças para a fundardo de orut0r:os e c a p d l a i  d~ntro dos hospilaes 

das misericordias e de ouaros estabelecimentos de benehceucia auctorisados pe~8  
governo 

4k Q regio exequatw nos diplomas de coiisules e vice-consules em Portugal dos Es- 
tados-Unidos, França, Inglaterra, Palzes Baixos, Prussia e de quaesquer outras 
nações que pelos respectivos tractados gosarern de igual isenção 

46 As matnculas e Itcencas dos barcos de oesw. 
46 As guias para livre transito de tabaros'mkufacturados que das fabricas são ara as casas ou tolas de vrnda ou para os dcpositos, ou d'esre5 paaslreni para eylas. 
47 Os recibos de pagdmentas ferlos a faeenda nacional quer SeJsffl de ~uros  de trtulos 

de divrda fundada, quer de qualiluer outra provekrencia 
48 As letias de cambio sacadas e m  praças estrangeira, acee~tas no rcino e ilhas, pa- 

gaveis em praças estrdngeiras, não negociadas em alguma parte da nionarchia 
48 Quaesqner outros drplomas, documentos ou papeis que não esrejam comprehendidos 

nas tabellas n " i e 2 3 

Paço, em 15 de novembro d e  1878 -Antonio de Serpn Pirneniel. 
(Omittimos os modelos juntos a este reg,ulamento). 

(No Daarzo do Gocerno de 10 de dezembro, n: 280). 

Lei de 23 de junho de 1879 

Dom Luie, por graça de Deus, Rei  de Portugal e dos Algarves, etc. 

Vej nota a verba 86 
2 Veja nota a verba 26 
Os doeumenlos rom que são instrurdos ar processos sobre o recrutamenlo estão 

isentos do ~8110, mas, se esses dooumentos contiverem assigoaturas que carecam de ser 
reeonbeeidas, cada reconhecim~nto esta su~eito ao sello de 60 reis - Rev. d~ Leg e & 
JW . v01 I4 O, n 694, pag 230 

V a e s  são os conhecimentos dos deposltos, emanados da caixa geral,-Aeu de Leg. 
e de Jw., vol. 46.0, n.' 745> pag 264. 

DECRETO DE 3 DE JULHO DE i879 673 

Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as  cbrtes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte : 

Artigo i." h concedido o praso de  tres mezes para a revalidaç80, nos 
termos do artigo 10.' e seus $$ da lei de 2 d e  abril d e  1873, d e  todos 
os documentos, titulos, l i ~ r o s  e papeis de  qualquer natureza, que á data 
da  presente lei se  náo achem devidamente sellados. 

$ unico. A disposiçáo d'esta lei começará a ter  effeito desde a sua pu- 
blicaçâo no Diario do  Governo. 

Art. 2.' Fica revogada toda a legislaçóo e m  contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em 23 de junho de 1879.- 

EL-REI. - Henrique de Barros Gomes. 
Carta de lei, etc. 

(No Daarto do G o o m  de 30 junho, n.0 143). 

Decreto de 3 de julho de 1879 

Tendo-se lerantado d u i ~ d a s  na execucão da ~ e r b a  n.O 6 da  clasrie 1.' 
da tabella n." 2, annend ao regulamento mandado observar por decreto de  
14  d e  noiembro de 1878, para cumprimento da lei d e  7 de maio do, 
mesmo anno, na parte que diz respeito ao imposto do s&llo devido pelos 
empregados que tiverem melhoria nos seus vencimentos. não s6 por accesso 
ou tran$ferencia, como tambern por melhoria no proprio emprego ou nova 
nomeacao, e sendo necessario pro\idenciar de  uma f6rma clara e definitiva, 
sobre qual deve ser o imposto a satisfazer em cada um dos mencionados 
casos; usando da auctorisação d e  que trata o artigo 150.' do predito re- 
gulamento, e em barmooia com o que estabelecem a tabella annexa B lei de  
16 de abril d e  1867 e os decretos d e  10 de novembro de  1868 e 12 de 
julho de 1870, no que se refere aos emolumentos commuus a todas as 
secretarias d'estado: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo i." O imposto do sêllo deiido por accesso ou transferencia déve r~ .  
ser calculado sobre o novo vencimento, levando-se, porém, em conta O 

impo3to correspondente ao vencimento anterior. 
Art. 2." Quando o empregado tiver melboria de vencimento n o  seu 

proprio emprego, o imposto do sbllo deverá ser calculado sobre O venci-' 
mento com melhoria, levando-se em conta o imposto correspondente ao 
vencimento anterior a essa melhoria. 

Art. 3 . O  No caso de nova nomeação, o imposto do sbllo dever8 ser  cal- 
culado sobre o ve~cimento d'essa nova uorneaçiío, levando-se em conia o 
s&l]o correspondente dos empregos em que anteriormente tiverem sido 
prokidos. 

43 



676 IMPOSTO DO SÊLLO LEI DE 42 DE JUNHO DE 1880 675 

, O  presidents do conselho de ministros e os ministros e secretarros d e  
estado de  todas as repartições assim o tenham enletidido e façam executar 
cada cim da parte que lhe toca. Paço, 3 de ~ u l h o  d e  1 879.-REI-APlseEmo 
Jose' 'B1.iiahdmp - Jos6 Lutiano cle Castro - Adriatzo de Abreu Cardoso 
#achado- Hmnpue de Barros Gomes- João Chrysostomo de Abra e 
S o w a  - Mrrqwa de Sabtqosa - Augusto Sarazca de Carvalho. 

(No Dzarto do Governo de 11 de julho, n o  153). 

Lei de 22 des junho de 1880 

Dom Luiz, por graça de  Deus, Rei de  Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

Artigo 1 . O  As taxas de s6llo que constam das labellas juntas ao regula- 
mento de  14 de novembro de 1878, são accrescentadas e alteradas pelas 
tapas esfabelecidas nas tabellas annexas B presente lei e que d'ella fazem 
$ - t e .  

Art. 2." Os eonhecirnentos a que se refere o artigo iti[í5.0 do eodigo 
commercial, serão sellados a tinta de  oleo, nos termos que determii iar"~ 
reguhmenta. 

,fj uaico. Os consignatarios, donos, caixas de  na,ios, ou corretores, e 
Bem assim t d ã s  as  pessoas qne os despacharem ou tiverem de acceitar 
ou usar d'estes conhecimentos, n8o o poderdo fazer, quando não tenham 
s611llo. ' 

Art. 3 . O  O imposto do sèllo dos arrendamentos e consignações de ren- 
dimentos d e  predios rusticos ser& addictonado annualmente, em íerba 
especial, d quota d e  contrihiii~ão predial dos locadores, que ficam subro- 
gados d fazenda para o effeito d e  receberem a respectiva importancia dos 
locatarios 1. 

I ,  

1 poriaria'de 36 de maio de 1881. - Tendo-:e suscitado duvidas sobre se deve ou 
não considerar se revogaao desde a promulgaçao da lei de 22 de junho de 1880, em 
virtude do disposto nos arligos 3 *  e 4 * da mesma lei, o methodo anteriormente esta- 
belecido para o pagamento da imposto do s.4110 dos arrendamentos e consigna ões de 
r@$mentos de tens immoveis, como informa o visitador do i6Ilo uo distnito oe%isboa; 

onsiderando que não fo'i ainda publicado o regulament6 para a exeeuçao do dis- 
posto nos citados anieos 3 o e 4. da lei de $2 de junho, e que esta exeeução esta de- 
prndentc d'aquelle re&amento, como claramente se vê da disposição do artigo Y *da 
mqsrna lei. 

~ohiidirahdd gae, nos termos ppeceituados no artigo 200 da me-a lei, as amplia- 
Ç k  e alterações n'ella determinadas, são applicaveis, emquanto nao se publicar o 
wg@eetipo regutamento, as disposiçòes do regulamento de i 4  de novembro de 1878, 
quando não hija incompatibiliddde: 

Manda sua magestade el-re~ declarar que o imposto do s&ilo dos arrenddmentos e 

Art. 4.8 O imposto do skllo dos  arrendamento^ e consignações d e  ren- 
dimentos de  predios urbanos ser& addicionado annualmente B quota de 
contrihuiçào de renda de  casas. 

Art  5." Não serào admittidos ou invocados em juizo ou em qualquer 
repartição publica titulos de  arrendamento e arrendamentos por contracta 
vetbal, que não sejam comprel~endidos nos dois artigos anteriores, sem se  
provar o pagamento do s6llo respectivo, nos termos do regulamento. 

Art. 6." O sèllo estabelecido nas novas verbas da classe 17." da tabella 
n.O 1, e da classe 7." da tabella nao 2, será cobrado, por conta do estado, 
j ~ t a m e n t e  com o preço ou custo dos objectos em que reche, pelas em- 
prezas e adrninistraç6es respectivas, as  qiiaes entrarão nos cofres da  fazenda 
com as importancias cobradas, pela forma que s'erá deiermioada no regu- 
lamento da resente lei. 

Art. 7: o goperno aueforisado a cobrar o imposto do sPllo por meio 
de  avenças, em todos os casos em que o julgar opportuno e conveniente, 
com relação 3s novas íe i  bas comprehendidas na classe 1 7 . q a  tabella n." I, 
e na classe 7." da tabella n.O 2. 

Art. 8 T ã o  6 sujeita ao sèllo de  pertence a inscripçáo primaria dos 
direitos de  credor ou de accionista em obrlgaçòes, acçaes e titulos de  
acções e de obrigações já emittidas, ou que de futuro emittam os bancos 
e as demais sociedades anoujrnns. Fica assini interpretada a legislação 
vigente e revogado o $ unico do artigo 60." do regqlamento de 14 d e  
nocembro de  1878. 

Art. 9 . O  Todos os documentos, titulos, livros e papeis de qualquer na- 
tureza, sujeitos a sbllo, que não estejam devidamente sellados 6 data da 
presente lei, podem ser revalidados, a requerimento verbal de  qualquer 
pessoa, pelo pagamento do sèllo devido e mais 50 por cento 1. 

Art. 1 0  O As transgressiies qiie resultarem de se pagar s@llo iníenor ao 

consignações de rendimentos de bens immoveis, estabelecido na tabella n.. 2, classe 6 l, 
verba noz ,  annexa a lei de 22 de junho de 1880, e devido e deve ser pago pela forma 
eqtabelecida - regulamento de 14 de novembro de 1878, emquanto não entrarem em 
via de exeeoçao os artigos 3 e 4 "a mesma 1131 

O que se manda commumcar a direcpão geral dos proprios nacionaes, para os de- 
vidns effeitos ~ . - . ~  

Paço, em 24 de maio de 188 L. - Lopo Vaz de Sampazo e Neilo. - (No Ddario do 
Gocerno de 33 de maro, n a  116). 

1 As escripturas lavradas antes: de 22 de ]unho de 1880, e que nm tenham sido 
.devidamente selladas, podem ainda hoje ser revalidadas pelo pagamento do SANO de- 
vido e mais 30 por eento Aos agentes do ministerio publico pertence promover a im. 
posi$ão das multas legaeg para a revalidação dos documentos emais papeis sujeitosao 
imposto do sèllo.-Rev de Leg e de J11r v01 i& O, n o  708, pag 500 e 501. 

Conf artigo i17 do recnlamento de 14 de novembro de 1878, e respectiva nota. 
Os documentos não sellados devidamente ao tempo da gub/rc@o da lei de B de 

jtinho de 1880 podem ser revalidados pelo pagamento do se110 devido e mais 50 por 
cento, ainda que sejam posteriores ao dia em que foi &tada amesma lei.-O Drreito, 
15.0 amo, u . ~  5, pag. 77 e 78. . 
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devido, obrigam á revalidaçâo pelo pagamento voluntario ou coerci\o da 
multa ~e r r~sponden te  á importancia por que se  deixou de pagar o sBllo, 
excepto no sê110 da verba, a respeito do qual o contribuinte náo póde ser 
obrigado a mais do que a satisfazer a differença entre o s&llo pago e o 
sbllo devido I. 

Art. 11." Toda a pessoa que por qualquer modo seja interessada, póde 
fazer revalidar os dotumentos ou papeis com falta ou deficiencia do sê110 
devido, pagando a multa legal, e ficando subrogado nos direitos da fazenda 
publica para haver do transgressor a respectiva importancia$. 

Art. 12." Todos aquelles que receberem, derem cumprimento, ou fize- 
rem uso de  documento ou papel sujeito a s&llo, e não devidamente sellado 
ou revalidado, ficam igualmente sujeitos ti multa correspondente á falta do 
s&llo devido, independentemente da multa em que incorre o primitivo 
transgressor. 

Artigo 1 3 . O  Aquelle que tiver de passar ou entregar com urgencia qual- 
quer documento ou papel sujeito ao s$ilo, em dia, hora ou localidade em 
que se não achem á venda os competentes sêllos, poderá, declarando no 
respectivo instrumento essa circumslancia, e delegando a obngaçáo do 
pagamento na pessea a quem entregar o documento ou papel, isentar-se 
da  multa, qne em tal caso recairá unicamente sobre essa pessoa, mas em 
dobro, quando deixe de  pagar por meio de verba o sêllo devido dentro do 
praso de oito dias. 

Art. 14." Todos os funccionarios do estado são obrigados a apprehen- 
der  os documentos e papeis sujeitos a sêllo, que  encontrarem sem o s&lio 
devido, lavrando o auto, e remettendo-o ao juizo competente para imposi- 
pào da multa respectiva em processo de  policia correccional. 

Art. 16." Não haverá processo correccional para impo3ição de multa 
por transgressão da lei do sbllo, se o transgressor, antes de ser dada par- 

As transgressões a que se refere este artigo são tanto as eommettidas antes como 
as cornrnettidas depois d'ésta lei de 22 de junho de 1880, desde que eonsistam'ern se 
ter apenas pago sdllo inferior ao devido A multa a que se rekre o citado artyo é a 
dos artigos 4 ' e 10' da lei de 2 de abril de 1873. conforme os casos Noticia das ulti- 
mas transformaçÕe4 por que t8m paskado as multas nas transgressões do imposto do 
s8llo -Reu de Ley e de Jur , vol 14 ' n o  6S2, pag 83 a 86 

2 Toda a pessoa que for interessada na revalida~ão do acto ou contracto, lavrado 
no livro de notas de um iabellião fallocido. não tendo o livro o sello devido. oode rn- 
querer essa revalidaçáo, mas o actual tabellião, verificando a falta de ~6118 do livro, 
apprehendel-o-ha, lavrara o auto r&pectivo, e remettel-o-ha a juizo para imposição da 
multa O s6llo devido e mais os 50 por cento são pagos por quem requerer a revalida- 
fio, podendo este rehaver do primitivo transgressor a irnportancia paga Aos agentes 
o ministerio publico, alem das obrigações eommuns a todos os outros Innecionarios 

do estado, compre especialmente fazer effectivas todas as multas legaes e fiscalisar a 
Soa arrecadação. O actual tabellião não tem responsabilidade alguma por nào ter ae- 
eusado a falta que agora se verifica quando tomou conla do cartorio -Rev. de Leg. e 
de Jur., vol. 13.0, eo 6ãh, pag. 47i 473. 

ticipaçáo á auctoridade competente, ou antes da apprebensão e do auto de 
que trata o artigo antecedente, reconhecer espontaneamente a falta e 
pagar a multa estabelecida na lei. 

Art. 16.' De todas as multas impostas correccionalmente, pertencerá 
metade ao funccionario que tiver felto a appreheusão e o auto, ou á pessoa 
que tiver dado a participação, que sen i r  de base ao processo. 

Art. 17."~ auctoridades e empregados que forem incumbidos da fis- 
calição do sêllo não podem, nas inspecções directas a que procederem nos 
bancos, sociedades, companhias, lo~as, armazens e quaesquer outros esta- 
belecimentos puhlicos, devassar o segredo das contas, letras ou documen- 
tos que respeitem a operações commerciaes. 

Art. 18." A inspecção directa recairá nos livros que, pelo codigo com- 
mercial, constituem a regular escripturaçào meicantil, verificando-se se 
está pago o s&llo que Ihes é devido, 

$ nnico. E m  caso de recusa da apresentação dos livros a que se refere 
o artigo antecedente, será lavrado, pelos empregados da fiscalisação, o 
respectivo auto e remettido ao poder judiciario para que, em processo 
correccional, seja imposta aos traosgressores a multa de  10,&000 a 20,$000 
reis, conf6rme o gráu de  respousabilidade que for liquidada pelos tribunaes. 

Art. 1 9 . O  O governo fará o regulamento preciso para a execução da 
presente lei, reunindo e codificando n'elle todas as disposições que se 
conservem em vigor, relativamente ao imposto do sbllo, e fica auctorisado 
a restringir ou ampliar o uso do sbllo de estampilha como julgar conveniente, 
a modificar a divisão e class16cação das tabellas, a harmooisal-as com a 
legisla~ào civil em vigor e a tomar as providencias precisas para assegurar 
a cobrança e fiscalisação do imposto do s&llo, comtanto que as penas e 
multas não sejam excedentes ás estabelecidas na presente lei e nas leis 
anteriores que ficam em vigor, e de tudo dará conta ás cortes. 

Art. 20." As ampliações e alterações determinadas n'esta lei, emquanto 
se não publicar o respectno regulamento, são applicaveis as disposiçoes do 
regulamento de  14 de novembro de 1878 em tudo em que forem com- 
pativeis. 

Art. 21.' Não ficam sujeitos tis disposições d'esta lei os contractos de  
arrendamento pelos annos de  que se houuer pago o imposto do sbllo, es- 
tabelecido na legislação vigente ao tempo em que forem celebrados. 

Art. 22: Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em 22 de junho de 1880. - 

EL-REI. - Henrique de Barros Gomes. 
Carta de lei, etc. 
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TABELLA N.O 1 

Sêllo fixo 

CLASSE 1.1 

Livros e protouollos sujeitos a s8lo de verba antes de escdptos 

Verba n." 2 -Addieionar n'esta verba .Livros de regsto e movimento de 
obriaaciÍns ~n~ = - - -  

verba no i i  - Substitui1 a pela forma seguinte *Diano e hvroo para de- 
scnpçães e inscripções das conservatorias do registo predial" cada mela 
folha 

Livros de casas de penhores; cada folha . . . 8060 6060 

CLASSE 2 = 

1 Carta de mered de titulo de duque ou duqueza ..................... 
2 Carta de merc8 de titulo de marquez ou marqueza. . . . . . . . . . . . . .  
3 Carta de merc8 de titulo de conde ou condessa . . . . . . . .  
4 Carta de mercd de tilulo de grandeza . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 Carta de merc6 de titulo de grandeza que seja inherente a algum cargo 

ou func@o publica . . . . . .  . . 
6 Carta de mercd de titulo de visconde ou viscoud~,ssa. ......... 
7 Carta de merc& de titulo de barão ou baconeza.. ............... 
8 Sendo titulo de juro e herdade paga mais.. . . . . . . . . . . . .  
9 Carta que concede honras de Parente . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i 0  Alvdra de vida em algum dos ditos titulos . . . . . . . . . . . .  
41 Carta de conselho.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
i& Cana de conselho quando seja inherente a algum cargo ou funeçâo 

publica ......................... . . . .  13 Cana de alca~de mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f& A l m a  de merc8 de tratamento de excellencia . . . . . . . . . .  
i 5  ALvara de memd dp: tratamento de senhoria . . . . . . . . . . . .  
I f i  Alvara de mercP de tratamento de dom. . . . . .  . . . . .  I7 Alv ara de mercd de faro de fidalgo cavalleiro ou moço fidalgo com exer- 

ClC10 .................................................. 
48 Alvara de fidalgo escudeiro ou moço fida!eo .................... 
19 Alvara de cavallerro fidalga ou escudeiro gdaloo .................. 
M Alvara de qualquer fõro de fidalgo, iuherenie a titulo ou por suecessão 
Pí Diplomas de nomeação de quaesquer outros empregados da casa real ou 

de Iicencas com couçessaes bonorificas passadas pela mordomia morou 
por outras reparti~ões da casa real . . . . . . . . . . . . . . . .  

22 AIvara de mered de uso de brazão de armas ................*.. 
23 Alvara de Jicença para cas.meutos de donatarios da coroa ......... 
56. Banda da ordem de Santa Izahel.. ............................ 
23 Portaria para usar de bandas de ordem estrangeira ................. 

CLASSE 3.' 
Diplomas e ordens militares sujeitos a sêllo de rerbs depois de escriptos 

1 Carta de merc8 de gran.crur.. ............................. 1336000 2 Carta de commcndador.. ............................. 6U8000 3 Carta de offladl ou cavailelro 301000 ................................ 
4 cart3. de transito de urna para outra banda 4591000 ......................... 

.......... 5 Portana para se poder usar logo da insignia antes da carta i 8 l w  
6 Portaria concedendo licença para usar de condecora@es esirangeiras, 

sendo ............................. De grau-cmz, cada uma 3008000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De grande ofscial, cada uma iJOdW ........................ De commendador, cada u m  1205000 ........................ De oficral ou eaualleiro, cada uma 601000 
De grande diguilario ou dipitario da imperial ordem da Rosa do 

do Brazil, ou de quaesquer outras ordens em que haja a mesma ............................ categoria, cada unia i504000 

.Tanto os officiaes e oiacas de oret do exercito e armada m e  forem agraciados com 
eonde:c~~$il2~rs ~ioudr,?ç~,, ,:oino o' Jcii;ais ci1iprc:a.J~~ do esiadu que al(raciadw 
com taes mcrz;i, p ti. i?ivi<; 8s d i d l  n(.l(iS nu rs(.I'I!iCIu de seus enil!regos. pagará0 a1 O 
teir.) dl-; I<IS.?.F rc.;n*.ciivù.; 1i115h IIIC~I . .onaJo~ n'cita classe Sc i s  usreC:, furem v~ .. 
seifv;ç6s>elevantes e pr'estados em combate contra o inimigo, ou par drsttncto e p m á d o  
mento Iitter~rio ou por acto singuhr e publico de devoção eivica, podera e gov.erno 
dispensar o pagamentu d'esta verba de seli0.n 

CLASSE 7 " 

Bnllas, dispensas e outros diplomas ecelesiaslicos sujeitos a sêllo de rerba 
depois de esariptos 

1 Bulla para capella particular, em sitio distanto menos de um kilometro 
da egreja paioehial ou de capella publica, concedida para uma geração ...... P Para duas eeracões ........ . . .  3 Para tres @rapães 

4 Para sempre . . . . . . . . . . . . . .  
5 Bulla para capella particular em s~tro distante mais de f kilometro 

igreja parochial ou de capella publicd, concedida por uma geração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Para duas gerações 
7 Para tres gerações. .................................. . . . .  8 Para semcre. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 Licença para capella publica pertencente a um par t i~u la t~  a menos de 3 

kilometros da igrela parocíiial ou de outra capella publica . 
i 0  Licença para capella publica pertencente a um pdrticular, a mais de 3 ... kilometros da igreja parochial ou de outra capella publica 
i b  Licença para capella publica, pertencente auma corporaçXo ou povoa ão, 

a menos de 3 kilometros da igreja parochial ou de outra capella pub?!ca 
i4 Licença para capella publica, pertencente a uma corporação ou povoaçao, 

a mais de 3 kilometros da igrela parocliial ou de outra capella publica . . . . . . . . .  $3 Breve de suppnmento de idade ate seis mezes ....... ..... i4 Ate doze mezes . . ........ ....... i5 Ate vinte mezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 Breve de luto -. .................................. 17 Brevede e~lratmpora ......................... 18 Breve de ~Ilegitiniidade a ordem -- .... 
......................... 19 Breve de i~legitimidade a beueficro. . . . . . . .  20 Breve de irregularidade . . . . . .  &I Breve de missa votiva . . .  22 Breve de non reszdendo 



680 IMPOSTO DO sÊLLO 

%3 Breve para sacrario em capella publica1 . . 
9k Breve para sacrano em capella particular . . 
95 Breve de pnvilegio para ecclesiasticos poderem usar de quaesquer honras 

ou distiuctivos . . .  . . . . .  
P6 Breve de privilegio para q u a l ~ e r  corporação poder usar de quaesquer 

honras ou distinctivos.. . . . .  
27 Bullas ou licenças confirmahvas de bispado . 
28 Bullas de arcebispado 
29 Bnllas de patriarchado . . 
30 Bullas d e  drcebi.ipad0 ou bispado znparlzbus . . .  
31 Bullas uão classificadas . . 
32 Dispensas de um pregão , 

De dois . . . .  . . . . . .  ... 
De tres . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

33 Licença para casamento com fiança a banhos.. ........ .... . 34 Licença para casamentos ou bapti8ados em capella particular . . .  
36 Lieeuca para ditos em capella publica 
36 Cartai de ordens de uresbvtero -. - 
37 Lieeuqas de celebrar; couicssar e pregar . si03 
58 Liceuca para fesimdade religiosa oa p e j a  phrrishial ou r a ~ i ~ l l a  publica, - . -  . - .  

prwiissão ou oyrio 6500 
39 Quaesquer ou tps  diplomas e ~ ~ e d i d o s  pelas camaras ece~esiasiicas ' 1500 

Processos forenses, e outros documentos que d e ~ e m  ser eseriplos 
em papel sellado 

Verba u o 8 - Acweuoentar-ae a esta disposiqão as palavias "para tratar em 
geral de todos os negoctos dos estabelecimentos, cuja gereucia lbes B con- 
fiada., alem do &Ilo do papel . . . .  10$000 

Amescentar nova disposlçao depois da verba n 9 .Quando nma procuração 
ou nm subsiahelecimento for kito por mais de urna pessoa, cootando-se 
por uma so pessoa, marido e múlher, pai ou mãe e filhos sob o patno 
podec, e corporações de qualquer natureza, por eada pessoa mais meia 
taxa do s8llo que competu a respectiva procuiação ou ao substabeleci- 
memo*. 

Yerba nova - Escriptos particulares de qualquer contracto não sujeito ao 
imposto do sêllo, por cada meia folha . . . . . . . .  6060 

1 Não se deve imposto de s&llo pela auctonsação de proceder a baptismos e matri- 
monios na eaoella de um certo povo -0fficio da Dit Ger dos Prop Nac. de li de 
abril de 1884, publicado no Direrto, 14.0 vol , u o 9, pag IbO e 141 

Ve]. a not. a verba 23 
O que se deve entender pela expressão- capellus. disciplina da egreja a este re- 

speito. Espeeies de capellaa quanto as pessoas aquem pertence o seu dominio e admi- 
nistração Para os efieitos da lei do shllo entende-se por capellaj publzcas todas as  que 
embora pertencendo a particulares são aberta3 obrigatoriamente por estes ao publicd 
na occasião em que n'ellas se celelham os actos religiosos; e por eupellm pa~tzculares 
aquellas a respeito das quaes os seus donos não tBm essa obrigação 0 temo emda 6 
sY~oPYmo de eapeUq,-&eu, de Leg. e @&r., vol. i3.", n.O 656, pag. 498 a 500. 

CLASSE iOi 

Recibos eutre particulares e outros papeis snjeitos a sillii, a tinta de oleo 
antes de escriptos, ou ao de estampilha 

Verba n * i-Accrescmtar em seguida a palavra desobrigação. as palav~as 
.de diulieiro valores ou de qualquer oblecton. 

Estabelecer as'seguintes taxas de sêllo proporcional 
De 21000 rBis a 1M)$(M.M reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6ozo 
De 1008;OM) reis a 1 0008000 reis . L050 
De 1 M)06000 rei? para cima &e00 
Quando o valor nao for conhecido . . r 200 
Verba n o  9 -Acmescentar a palavra zrec~bos. que se encontra duas vezes 

n'esta verba, as  palavras .ou documentosn, para ficarem inteiramente equi- 
paradou na respectiva disposição 

CLASSE 12' 

Papeis do expediente das alfandegas sujeitos a se110 a tinta de olea 
antes de escriptos ou ao de estampilha 

Alfandega municipal de Lisboa 

1 Bilhetes de despacho de receita de direitos de alfandega . . 1090 
2 Bilhetes de despacho de receita de direitos nas delegaçoes . . 8010 
3 Bilhetes de despacho para exportação, re-exportação e cabotagem.. .. 61% 
4 Bilhetes e despacho para exportação e re-exponação na delega@o do ca- 

. . .  . . .  minho de ferro 6 1PO 
5 Guias de transito de cereaes estrangeiros pela delegação do caminho de ... ferro . . 
6 Guias na cidade para seneros sujeitos a direitos entrados pelas delegações 
7 Guia para saida da cidade de gado manifestado 
8 Guias de folhas de descarga de bordo para a alfandega ou para deposito ... de cereaes por franquia- 
9 Despachos de cereaes e legumes para eotrada nos depositas em sua conta 

de fiança de direitos . . 
10 Drspaeho para a saida da cidade de generos sem o pagamento de direitos 
li Nota de verificacão da oassacem do gado no matadouro para poder ser . . 

abatido . . . . . . . . .  
1% Extractos de manifestos para gados e para Itquldos . . 
13 Senhas para carros com bois que saem em postos fiscaea para onde não 

entravam. e Dara transito na circunivalacão e outros effeitos . . 
i 4  Ditas para saida e regresso de cerveja$ fa6rieadas na cidade . . - . . - . - 
15 Ditas para abrigo de barcos com descarga incompleta ............... 
16 Licenças para legalisar a entrada de gado para marchantes afianpdos . 
17 Ditas para salda e eutrada de earros com bois manifestados . - 
i 8  Pedidos para bilhetes de abono para saida de produetos de trigo das fa- ...... .... bncas da cidade ... ........ 19 ~i tu ios  para encontro de direitos .. .. 

gozo 
mio 

Alfandegas maritimas 

. . . . .  6-A Bilhetes de despacho de consumo, exportação e reexporta@o $040 . . . . . . . . .  10 Guias da transito de generos sujeitos a direitos. $900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ii Guias de livre transito para qualquer effe~to $030 



13 Guias que acompanham mercadorias dns fabricas para a albndega, a fim 
de gosarem de drawback 

14 Deelaracões de valores em substituicão de facturas 
i 7  Licença's para os navios descarre~arem fora do quadro 
48-A Verba nova. -Outras qoaesq6r licenpas . . . . . . . . :. . . 
49 Responsabilidade para embarcar generos f ~ a  da expediente 
2i Passe de saida das embarcações 
22 Despachos geraes- 
13 Notas de expediçao do caminho de ferro de mercadorias estrangeiras em 
* 1ransitu.. .. 
24 Boletins de entrega do caminho de ferro das mesmas mercadorias . . 
%5 Despacho de cada quarentenario e beneficio de bagagens e mercadorias 
26 Despacho de cada barco de carga em quarentena . . 
27 Certificado de lastro . . . 
28 Certidão de tonelagem 
30 Titulos de restituir.ão de direito; por drawbaclc segundo a impo;ia&iã da 

restituirão , o  30-A Verba nova -Pedidos de despacho de fazendas para consumo por 
extracção,cadaum . . . .... . .... .... . ..... .. ... 13000 

30-B Verba nova -Despacho de fazendas arrematadas em leilão . . . . . . . . $100 

CLASSE 13 " 
Papeis commerciaes sujeitos a sdllo a tinta de oleo, anles de escriptos, 

ao ao sèllo de estampilha 

Verba nova. -Cheques ao portadorl, sendo a vista, por cada um. . . . 8020 
Depois do artigo 5.' acrescentar 

.Divisões d'estes pertences, cada u m , .  . . . . . . . . . . ....,........ 8020 
Protestos de letras 200 reis, alem do s8llo do papel, por cada meia folha . . . 8060 

CLASSE 15' 

Eseripturas e antros papeis sujeitos ao stllo de estamp~llia 

Verba n a  1 - Subst~tuição completa pela forma seguinte. 
Contractoa com o governo, cada meia folha . . . . . . . . d 100 

1 Portaria de 43 de julho de 1880 -Tendo.se suscilado duvidas na execu$ão da 
verba nova, estabelecida na classe 16 da tabella n " i annexa a fel de 24 de junho de 
1880, acerca do imposto do sbllo que deve ser recebido pelo acto do reconheeiruento da 
assignatura manda sua magestade el-rei declarar, em resolução das uresmas duvidas, 
e conformando-se com o parecer do conselheiro procurador geral da coroa e fazenda 
em conferencia, que 

1: O reconhecimento de qualqoer assignatura em papel recibo on documento de- 
vtdamente sellado, quer com stllo branco ou a tinta de oleo,'quer com o de estdmpilha 
ou de verba, e sujeito ao shllo de 10 reis; 

2' O reconhecimento em recibo, papel ou documento incluido em classe sujeita a 
imposto de sBllo proporcional a quantia que representar, quando essa quantia for inle- 
rior ao minrmo sobre que recae o imposto do sBllo d'essa classe, fica sujeita ao imposto 
de i0 rPis; 

3 O O sêllo do reconhecimento deve ser  pago, nos termos dos numeros antecedentes, 
tantas vezes quanras for repetido o aeto do reconhecimento 

O que se manda publicar a direrç8o dos propnos nacionaes para os devidos effeitos 
Paço em 13 de julho de 1880 -Henrzyue de Barros Goms-(No Dzano do Govmo 

'h 14, de> julho, 9.' 156). 

LEI DE 24 DE JUNHO DE 1880 

Verba n * 2-Perfilhação (eliminando as  palavras escrrpturai ou autos) ' . 46000 
Verba n "-(Substituida assim) Coutracto de casamento2 . . . . . . . . . 26000 

Contractos de casamento com dote (vrde tabella n 2, classe 6.', verba 1 a) 

Verba n o  &-Substituida pela forma seguinte 
Ouitacão cera! oem desi~naeào de valor, ou de valor deseoubecido, ainda - qu; selã reciproca ent're &as ou mais pessoas, dada em auto ou doca- 

meoto publi~o officidl ou extra-offieial . . . . . . . . . . . - 28500 
Quando for dada por estripto pdrt!cular jvide classe do.', verba n t  1 d'e5ta 

tahollal .---..-, 
Verba n o  .?-Substituida pela forma que abaixo segue, segundo a qual ficam 

in~itilrsr,dos e revogados os artieos 72 e Se~UinteS ate 75" inclusne, do 
regiilamento em vGor 

'Por cada esc1 iplura, alem do sBllo que f o ~  designado nas tabellas n " 1 
e 2 para todos os actos luridicas e contractos, que comprehender, e 
alem do sê110 do papel do livro de notas . . . . 6500 

Verbas novas 
Verba n a 6-Documentos lanqados no livro de notas, por cada instrumento 

do resp7ctirro registo 4 . . . . . . .  . . . . . . . . .  8500 
Verba n o  7 - Auto4 de coneilia~ão al6m do séllo especial bo aeto jnridico 

ou contralto que envolver, e alrm'do sêllo do papel, por cada um . 8500 
Verba n o 8 -Ter8nos e autos judiciaes, ou perante qualquer auctoridade ou 

repartiçio publica, que coniprehenderem arrematacão de bens mmoveis, 
fidnça. quitação ou qiialpuer outro acto juridico qfie produza obrigaçbes 
em ielação ao objecto da causa ou da convenção, ou algum contracto, além 
do sello especial qoe for devido conforme as tabella8 n o s  i e 2, se o tiver, 
por cada termo ou auto S. . . . . . .. . . . ~~ 
1 Segundo esta lei, a taxa geral de E00 reis para a8 escripturas, estabeleeida na 

verbd 5 d'esta classe, accresce as taxas especialmente fixadas para certos actos juridi- 
cos ou contraetos A escriptura da perfilhação esta sujeita ao sbllo de 18500 reiss- 
Rev de L P ~  e de Jur , vol 13 O, n o  657, pag 514 e 545 

A perfilhação feita nos reoistos de na5cimento e sujeita ao sBlo de 1&€Kl r é s  em 
estaml~ilhas, alem do st9lo de 60 reis do respectivo auto.-Officio da Dir. Ger. dos Prop. 
Nac de 48 de ontubro de 1883, vblicado uoQzf ezto, 45 anno, n " 26, p q  442 e 415 

2 O dote não e con-tituido srnao em relaçao aos bens com que a mulher entra para 
o casal O shi!o devdo pelas escripturas de casampnto e o estabelecido n'esta tdbella e 
classe, verbas 3 e 5 ,  e na tabella n a  2, classe 6'., verba 1 O valoi das pensões, com 
que a noiva 6 dotada pelos paer, e fixado no produeto de unia pensão nniultiplicada por 
dez, como acontece rra avaliação das pensões vitalicias para o effeito da contnbmçã0 
de registo -Rev de Leg e de Jur , v01 15 O ,  n o  729, pag 6 e 7. 

3 Ve] a not a verba 4 d'r5ta clisse 
Em que sentido declarou esta verba mutzlandos e revogados os artigos i 2  o a 752 

do requlaniento de 14 de novembro de 1878 -Rev de Leg e de Jur, vol 13 O, 11' G8, 
pae: 314 

Para que um acta lavrado nas uotas dos tabelliães seja escnptura, 6 mister que 
n'elle totervenham para acceitar as partes a que diz respeito O acto de perfilha$ão de 
um menor lavrado nas uotas nãoconstitue uma escr'ptura, mas sim um siinples u i s t i -  
meutn Os instrumentos não estão sujeitos ao sdilo de $00 reis desjgnado n'esta ~ e r b a  
Rev de Leg e de Jur, v01 i5 O, n o  760, pag 499 e 500 

conf. verba 9 d'esta classe 
4 Esta verba refere-se aos dticumeutos que e ccstuine lançarem-se nas livros de 

notas dos tabelliães a pedido dos interessados epor despacho do juiz para eiltar o risco 
de se deteriorarein e perderem -Rm de  Leg e de Jw , vol. I&.-, n * 680, pag. 5 i  e 5 2  

5 Interpretação Cesta verba histona dos trabalhos preparatoiios e discussão par- 
lamentar da mesma verba 0s-autos dc posse e os de rdtifica@O de posse não sXo n'ella 
conipreheri<lidoy e por isso uso esta0 sujeitos ao s&llo especial de 500 reis:-Aev de 
~ r g  r de h~ &i 44 ', n O 637, pag; 519 e 520 

Os autos de penhora e anesto de bens moveis e immoveis estão sujeito3 ao sello 



LEI DE 22 DE IUNHO DE 1880 

Verba n a  9. -Testamentos publicos e autos de approvação de testamentos 
cerrados, por cada um 1 . . . . . . . . . .  ...... ....... aiOO 

Em cada nota de registado, de averbarnento ou cancellamento que nas 
moservatorias se pozer nos doeumcntos entregues as partes, alem do 
sdllo do papel . . . . . .  

Assentos de caíarrieutos ou nasuiinsnlos ou baptisados, nos livros do registo 
$060 

civil, ou parochiai, por cada um 8060 
Esie sala sera collado so no livro de registo paroehial, que sera remettido a 

oamara ecclesiastiea. 
As notas dos tabelliães, e todos os Iivros destinados a termos e autos ~udiciaes, 

ou a quaesquer assentos de serviço publico sujeilos a sêllo, serão forma- 
dos de papel da marca jiidieial2. 

especial de 500 rhis designado n'estaverba. 0 s  termos de fianças crimes, lavrados nos 
respectivos Iivros estão egualmente sujeitos ao mesmo sê110 -Rev. de Leg. e de Jur ,  
p.01 140,n0 684, bag: 50e71,  eno511.  oao 550 

Determuiaçào da~ignificaçâo propriadas-palavras-acto ~urzdtco, empregadas n'esta 
verba. Os autos de approvação de contas da tutela, os de ~mbargo de obra nova, e os 
de juramentos ao cabeçã de casal não estão su~eitos ao sdllo especial de 500 reis, de- 
signado n'esta verba, mas estão sujeitos a esse s&llo os autos de licitação.-Rev. cit , 
n 686, oae 151 a 153. 

Os aÜro5 de reunião do conselho de familia quando essa reunião seja para os 61~s 
do artigo 714 O do codigo do processo, os t e d o s  de ratificação e os autos de emauci- 
pação, não estãu sujeitos ao s8llo especial de 500 reis, de que trata esta verba -Rm. 
cit . n o  702. na* 403 

Vej ~ev.'cil', n o 710, pag 538 e 539 
Os auto3 de penhora não estão sule'tos ao s8llo especial de 300 réis estabelecido 

n'esta verba -Accordão da Relaqlo do Porto de 2R de oulubro de 1881 publicado na 
Rea de Leg. e de Jur v01 15 o n e 733, pag 78, O Dtrerto, 14 anuo, n. 28, pag. 633, 
e i 5  o anuo, n.O 8 pag 124 e 1i5 

~nterpretação'd'esta verba -0 Dzrezto, 14 anno, u * 27;pag. 423 e 426 
As arrematsções de bens mobiliarios não são sujeitas ao s&llo d'esta verba-- 

O Dtreilo, 15 * anno, n o  2, pag 85 e devido o sdllo d'esta verba pelos autos de couterencia em que se estabelecem 
encabeqamentos de prazos, assim como pelos autos de licitação Não 6 devido pelas 
emancipações wncedidas pelo conselho de familia - O Dtrezto, i8 o anno, u e 24, 
oae 358 - 

Os termos de abonação para concessão de passaportes ou de fiança parauso eporte 
de armas estão suje~tos ao s81lo estabelecido n'esta verba -Circular da Dir Ger dos 
R o p  Aac. de 30 de janeiro de 1882, publicada no Daa to  4E anno, n O 5 pag 64 

Os termos de fiança prestada para a apresentdgão de'maueebos apuridos para o 
serviço militar estão sujeitos ao se110 designado n'esta verba -Circular da Dv Ger 
dos P ~ O P  Nac. de i2 de abril de 1883, publicada no Dzrezto, 15 oamo,  n a 10, pag. i57 

Os autos de amematapão de modas municipaes e contribuições indirectas estão su- 
jeitos ao imposto de que trata esta verbd - OfAcio da Dir Ger dos Prop Nac de 27 
de juuho de 1883, publicado na Rev. de Leg e de Jur . vol 16 O, n o 791, pag i71. 

Os testamentos publicos não estão suleitos ao sello designado na verba 5 d'esta 
classe Diflerença que o uso forense tem estabelecido entre os zmtrurnentos e as escnptu- 
ros -Rew de Leg e dp Jw v01 14 O, n: 699. pag 339 e 360. 

~iscussão sobre este pónto com o Dzrezto, que no 14 amo, n o  3, pag 42 e segg 
combateu esta opinião -Rev , cit , n o  712, pag ã6E a 568 1 

' Os livros de notas dos tabellibs e todos os destinados a termos e autos judiciaes 
OU a qnaeSqUer assentos de servi90 publico que estavam sellados, mas não totalmente 
escriptos ao tempo da execução d'esta lei de 24 de ]unho de 1880, devem continuar a 
servir como estão ate concluirem -Por1 de 26 de juiho de 1880, transcnpta na Rew. 
h 1 4  e J w ,  v01 13.9, n 4 3 7 ,  pag: 2 W  a 2501. 

V ~ J  a mesma Rev , n.O 635 a. 166 a i68 
Portana de 26 de julho de í%d -Consultando diversos escrivZes de direito e ta- 

CLASSE 16 = 

Papeis dirersos 

Papeis su~eitos a sèllo de verba depois de escriptos ou ao de estampilha 

Verba n o  i.-Acc~escenlar a palavra testamento por que começa, as paiavras 
~Publieos ou cerredos. 1. 

Elzmanar a observação final a respeito dos testamentos publicos. 
Verba nova -Papeis, Iivros e documeutos que não forem sujeitos ao imposto 

do s81o que wntenham assimaturas, quando estas careçam de ser reco- 
nbecidLs por tabellião, por cada reconhecimento, ainda que eomprebenda 
mais de uma assignatura2 . . . . . . 4060 .......................... Reconhecimento em papel sellado 8010 .............................. Reconhecimento em papel não sellado 8060 

belliães de notas aobre se podem continuar a escrever nos livros regularmente sellados 
a datd da poblicaçào da lei de 22 de junho do corrente anno, os quaes, segundo a verba 9 
da classe 5 da tabella n " 1, aunena a mesma lei, devem kr  formados de papel de 
marca judicial, ou se esses Iivros tem de ser trancados na parte ainda na0 escripta, e 
ser substituidos por outros, de conformidade com o que esta ordenado: 

Manda sua magestade el-rei declarar, pela direcção geral dos proprios nacionaes, 
que os Iivros de notas dos tabeliiães e todos os demais destinados a trrmos e autos 
judiciaes ou a qnaesquer assentos de serviqo pnblico, que a lei de 9% de ]unho proximo 
findo obrigou ao imposto do sello em determinadas coudiçòes, ja sellados e ainda não 
totalmente escriptos, continuem a servir ate final, e couctuidos os termos ou assenta- 
mentos que u'elles se devem eaarar, os que se lhcs suecederem sejam enl2o de formato 
de papel de marca judicial, nos termos do que dispõe o artiso 43' do regulamento do 
14 de novembro de 1878, e a prescripç%o estabelecida na mencionada verba 9 da classe 
i 5  "a tabella n ", annexa a nova lei 

Paço em 26 de julho de 1880 - Eenrtque de Barros Gomes. - (No Duirao do Go- 
verno de' 88 de iulho, n o 168). 

1 Conf. classe 15 a verba 9. 
2 Vej nota a verba 38 da tabella n 0 3  do regulamento de 14 de novembro d e  1878. 
Os papeis, livros e documeutos, que estão isentos de s8llo pela tabslla n e 3 do rem 

lamento e leis que regem este imposto estão comtudo sujeitos ao sello de 60 reis por 
cada reconhecimento das assiy naturas b ~ e  contiverem -Rm de Leg e de Jur . vol. 14.9, 
n o  707 pag. 485 e 486 e n "114 pau 600 e 601 

. , i , . l  que poriana de 13 de ]Lho de 1880.- ~endo-se  suscitado duvidas sobie o s"' 
tem de recair em papeis commerciaes sujeitos ao de tinta de oleo antes de escriptos. 
nii ao d~ estarnuilha. mencionados na classe 13 '. tabella 1 a da lei de29 de junho pro- - - - - - - 
=imo findo, assim cómo o das letras e outros paieis que devem ser escriptos empapel 
sellado, segundo a nova disposição da classe 4 ', tabella n *  2, annexa a mesma lei; e 
convindo tomar as  neeessarias providencias para se fxar o cumpnmenm das referidas 
disposiçòes, emquanto se não põe em execução o regulamento geral, que se esta ela- 
borando observar-se-ba O seguinte 

Os cheques ao portador, sendo a vista, sujeitos ao sdlo de 20 réis cada um, qual. 
qiier que seja a somma que representem, podem ser sellados na casa da moeda e papel 
sellado, ou leyali3ados com-o s6llo de estampilha a que estão obrigados, ate a data de 
i do pro~imo-mez de setemoro. 

09 cheques ao portador, com d ~ i g n a  50 do &a ou v a s o  certo para pagamento, s b  
para todos os efeitos considerados como letras da terra, como ]a eram pela verba 4 da 
clasac 3 .  da tabella n.9, !unb ao regulamento de 16 de novembro de 1878, e Eomg 



s86 IMPOSTO DO SÊLLO 

CLASSE I7 a (Nova) 

Papeis sujeitos a sêllo por uma forma especial, que s e r i  leterminaila 
no regulamento 

Verba n o  j -Conhecimentos, guias, cautelas ou outro documento de trans- 
porte, por via fluvzal, por via ferrea ou outra via terrestre, por cada um 2020 

Veiba n.- $-Guias de bagagens de passageiros, por via maritima e por via 
ferrea, por cada uma . . . . ... . . . .. . ............ C010 

taes sn]eitos ao séllo proporcional estabelecido, segundo os seus valores para as  letras 
e outros papeis que devem ser escnptos em papel sellado, desiznadoi na classe 4 ', 
tabella n 9, annexa a refeiida lei de 29: de junho do correnle anuo 

A partir d e  1 de setembro em diante sera obrigatorio para os cheques o s4llo im- 
posto na casa da moeda e papel sellado Para este efffiito os caderno? de cheques ao 
portador, sendo a vista, pertencentes a bancos, companhias, casas bancarias, sociedades 
de crsùito anonvmas e não anonvmas. e outras dc acalauer iia'ureza. devem ser ssl- 
lados na casa dá moeda, sendo $ 0 ~  mesmos ap~ositâdo ò a6110 competente, de confor- 
midade com o estatuido na verba nova da classe 13 8 ,  tabella 1 =, da precitada lpi 

Para as nrovmcias. nas canitaes de dislriçro. esses cadernos serão nelos inleres- 
sadùp eutrcgues ao3 d>le?,ido< do th~nssiiri re,p?rtiro:, ~p:iscan<li, c;,iitel:i; i~iit: .l?bois 
serio resgatadss no act; d l  devol~i:io, devl.iido ser iriiiciti Ir )  :t ilarcc ..ir giar:,l d.>s 
propnos nacionaes, que os enviara %casa da moeda para os efieitos da 1éi 

- 
Nos concelhos ue compõe os districros a entrega dos cadernos de cheques sera 

feita aos escrrváeç S e  fazenda, e por estes remettidos para as  respectivas repart i~òes 
de  fazenda distnctaes, seguindo-se o que precedenteinente fica estabelecido 

Do mesmo modo em relação aos districtos das ilhas ]~rolongando-se, porem, o 
yfaso para a apresentação dos cadernos ate 15 de outuhro'proximo futuro. 

Posto o sèllo nos eheqaes de  que se trata, a casa da  moeda e papel sellado pro- 
cessara guias, em duplicado, d a  importancia dos sèllos appositadoq e serão r emettidas 
aos distnctos a que pertençam Uma Cessas guias servira para o pagamento na rece- 
bedona da comarca ou concelho, o duplicado qera devolvido a dita ca*d da moeda com 
a eornnetente nota de $e haver arrecadado a imoortancia aue reoresentarem 

O ijue sua rn,i:r:tad~ el rei h3 P1.r k i i i  n.?iiil~r ri(.~rtriar. (>t;ser~br i. ~ ~ ~ ~ n ~ ~ i r i r ~ ~ r l a  
direecao !?r31 d ~ a p r ~ y r i o s  nsrit.oar< J ù  n~ini~izriri d.i f irt .ni , .  [I.".;, , ~ , T I I I , I ~  ,:fT!.it 

Pars. aos 13 de iultto dc 188O.-lk11r~~rue <Ir Burros l;oi,ws -<h l ~ ~ , a  do C ~cerlio 
de 14 hé lulho n O 156) 

Portaria d é 3  de agosto de 1880 -Tendo subido ao conhecimento de  sua magestade 
el-rei a reoresentacão da innta do credito oublico. exnondo diversas duvidas oue qe 
Irvdutaram averra'da impórtlncia du :e110 a (lu? ti,,:' "iJciid a )  ic~úiiheeinienlo da as: 
nignarura dor Ii~:rr?uces do ~ i i ~ i r i p ~ ~ ~ s ;  e se IIII..I \.rz DJCO o iq?liu dc ti0 r&', na riin- 
foraidade da verba nova da cfasse 16 " da tabulta n o iannexa a carta de lei'de 22 de  ~. 
]unho proxiino passado, FP ilzve considerar d'ahi pi.r tliznie a iu rc i ip~ io  :cniu d.,:u- 
nirnlo sellndo para ub c11?iios de  drvzr r ~ . i g r  i8cltrd á ~ t o s  .iiI8?z ~ueuio i de rerri.heci- 
meuto de  assimatura em novos ~ e r t e n i e i  soinente o imoosto de 10 reis. ou se fica 
apenas lrgnlisido corii o sCllo de 6U reis n a e i ~  do rr~~ii l i r~: ir i i  w n ,  P 11 :rt..Úro dévçndo 
reiictir-sc .c paysirieiito d~ irnpi+to d+ . . l l ,  n i  irnr~ort;~nria tlc i,O !r is  ui?r ~ ; i t l d  rvco- 
nheçimento verificado em n ~ o s  pertences da meqiin iuscrip$ão - 

Ha por beni o mesmo au$usto senhor niandar dmiarar a junta do credito publico 
~e umavez pago, pelo acto d e u m  primeiro reconherimento em qualquer documcnti 
na@ sellado, o s8llo de 60 re1s es- documento deve para lodos 06 effeitos, conside- 

se escrrpto em papel seliado, na0 podendo por qualquer outro reconhecimentoque 
Yelle se exarar posteriormente exigir-se sillo superior ao de i 0  reis 

Tambem sua magestade el-rei ha por bem ordenar, em resolilcão de outra duvida 
fhopos& pela junta do credito publico, sobre qual a taxa de s6llo a que estao suieitos 

LEI DE 22 DE JUNEIO DE 1880 

TABELLA N.O 2 , 

Sêllo proporcional  

Dispensa de impedimento de inatrimonio sobre amuita eeclesiastiea imposla 
as impetrantes.. . . . . . . . . . . -. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . ,. .. . . . .'. . . 10 P. C. 

CLASSE 3 ' 

Accóes, apolices, recibos, qnita(6es e oulros papeis, sojeilos a sêllo 
a tiula de oleo, antes de escriptos, ou ao de eslampilha 

Verba k0 l -Accrescentar em qeguida a réis 2OOb000 a palavra cinclusive~. 
Veiba n 0 l -Accrescentar as palavras .por cada 1008000 reis. a s  palavras 

"ou fracção de 1008000 reis*. 
Verba n a  2- Tram ferzr a palavra  inclusive. que esta em seguida a 254000 

para a s e ~ n d a  linha immediata em seguida a areis IOO8OM)n. 
Verba n 2.-Accrescentar esta nova disposiçk- - 

Recibos de preuiios de qualquer seguro, sendo o valor do premio. 
Ate a quantia de 68000 reis inclusive . . . . .-. . . . . .. . .. . . 
Augmentando 10 reis para cada 12000 reis ou fiacção de 18000 reis 

a mais. 
Estas taxas  sã^ applicaveis a qualquer outra fórma eomprovativa do 

pagamento do premio 
Verba u.' 3. - Arcrescenlar- 

E m  segurda a s  palavras mos dos accionistas. as palavras "e os dos pos- 
suidóres de obrigações. 

E m  seguida as palavras "divida fundadas as palavras *ou de obriga- 
ções emitttdas pelo estado e por quaesqner corporaçoes  publicas,^. 

Rzscar as palavras .desprezada qualquer fracção que não attinçir réis 
1002000, suhstituindo-as pelas pala\ra% "ou fracção de L008000 reis, 

Verha no 4. - Comprehender n'esta verba a abertura de credito e o penhor 
por escripto particular ou por eSCriptUra 

V ~ r h a  n.04 -Accrescentar a 4 a escala ~roporcional do &li0 que termina em , -. . - .- - 
5008000 reis, a palavra .inclusive.. L 

- 
Verba n *  4! - Supprzmzr as b Q 6 a escalas, que ficam substituidas pela 

forma seguinte ' 
Augmentando 100 reis por cada SOO3000 reis ou fracção de 5008000 reis, 

a mais. 

os re~onhecimentos do s i p a l  publico do tabellião, feito por outro tabellião que r e m  
nhect u a azsignatura de parte, que sendo esse ario, não um eompbmento do pnmciro, 
mas novo esta obrigado ao imposto do ~6110 de 10 reis 

O que'se communica a ]unta do credito publico para sua intelligeucia e devidos 
effeitoi 

papa em 3 de agosto de i880 -Hen~~que de Barras Gomes.-(NO Daano & Gduwno 
de i de setembro, n.' 198). 



LEI DE 22 DE JUNHO DE 1880 

CLASSE 4 * 

Letras e onlros papeis que devem ser eseriptos em papel sellado 

Verba n i.-Substztutda toda pela seguinte 
Letras da terra, Iivranças, notas promissorias, ordens e letras sacadas 

entre praças do reino e ilhas, escriptos de qualquer natureza. nos quaes 
se  determine pagamentos ou entregas de dinheiro com clausula a or- 
dem on a disposi$ão ainda ue sob f ó ~ m a  de correspondencia epistolw, 
tudo isto sendo a ,Ata e at% oito dias de praso i: 

De 58000 réis ate 206000 reis ............................ 
De mais de 30~7000 reis ate 508000 r&. .................... 
De mais de 506000 reis at8 3006000 reis .................. 

.............. De mais de 3008000 ate 5008000 reis inclusive 
.... Por cada 8008000 reis, ou fracções de 5006000 reis a mais.. 

Verba n o  2.- Substituição da disposição d'esta verba pela forma seguinte. 
Letras de cambio sacadas no continente do reino e ilhas letras da terra 

ordens, Iivranças, notas promissorias, cheques sobré pragas estran! 
geiras, escriptos de qualquer natureza nos quaes se determine papa- 
mentos ou entregas de dinheiro com clausula a ordem ou a disposigo 
ainda que sob a forma de correspondeneia epistolar, tudo isto sendi 
a mais de oito dias de praso letras ou escripturas de contracio de 
nseo mantimo, bilhetes de cóhre, caitas de credito, eseriptos ao por- 
tador e quaesquer outros papeis negociaveis nã;o mennonados n'esta 
ou na precedente tabella - 

CLASSE 5.. 

, Pertences è letras snjeitas a sèllo de verba depois de eseriptos 
ou ao de estampilha 

Verba n a  i .  - Transfere+ a palavra ~inclusiven, que esta em seguida a r&$ 
1006000 para a linha immediata em seguida a 200L000 reis 

Concluir esta verba com as palavras seguintes .ou fracçdo de 1001000 réts.. 
8Crrescentar a palavra *inclusive= em seguida a 2006000 reis da verba n 0 2, 

e em seguida a 1001000 reis da vei ba n o 6. 

CLASSE 6.- 

Escriptnras e outros papeis sujeilos a sèllo de estampillia 

Verba nova -Garantia de aval, com relação a letras prestadas em instru- 
mento separado, ou em carta. Sendo o valor garaniido ....... Ale i008000 réis. ........ COPO Augmentando 2Oreis por cada 1008000 ie;s,'ou'fracpão de 100800(iilis 

a mais. 
Quando não faça refereucia a valor ou quantia determinada ............ 26000 Verba n.' i - Substituida Inteiramente pela forma seguinte 

Contractos de casamento com dote quando não se pod8r determinar o 
valor dos bens dotaes.. ........................................ 18000 

1 Vej. aponaria de 13 de lulho de 1880, transcripta em nota a tabella n: i, classe 
13.'~ verba nova, d'esta lei. 

.................. Quando este valor for menor de 8006000 r6is 28000 . Sendo o valor dos hens de mais de 5003000 reis ate 8 0008000 ~ 6 1 s . .  58000 ................. De mais de 3 0008000 reis ate 10 OM)P000 reis i01000 
............. De mais de 10 0N80vU reis ate 20 0003000 reis 201000 

Augmentando 13Ki0 rei? poi eadd i 000$(XW ou fracqão de 1 0003000 
reis 

41riri d'eatas taxas pelo dote de ùcns presentes de valor não conliecido . . . . . . . . . . . .  l>clo dote de bin, fùturos 
Verba n a 2 -No final d'estarerùd aicr~seentai as pdlavras .por cada 1001000 

reis,> as palavras .ou frdcção de i00E000 reis 1. 
Verba n 94 -Accrescentar em sequida a '2 0003000 reis a palavra ~mclusive.  
Vorha n .L. -Airrp<ipntnr no final d'esta verba .Havendo aumenlo posterior .............. - - 

do capital social, pagar-se-ba o s8llo correspoudeute a este augmènto~. 
Verba n O 8 -Reconhecimentos de foreiro, cada um, não sendo a iinpaFtaneia 7 - .  A -  . - . . . . . . . . . . . . . . .  do fòro superior a 408000 reis 2. . IIUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De mais de 103000 reis. 
Recibos ou quitações de  laudemios, 5 Dor cento da respectiva imporiancia. 
O pagamento d'este e4llo sera effectuado no proprio titulo da t~ansmissão do 

hP- c. 

dominio util pelo adquirente, que o descontara na importancia do laudemio 
a pagar 3. 

CLASSE 7 ' 
Papeis sujeitos a sêllo por uma fórma especial 

......... Conhecimentos das contribnições em relação ao valor d'estas 4 . .  2 p. C. 

Bilhetes de entrada pessoal nos theatros ou rpcintos de espeetaculos pubheos 
Quando o theatro, circo, praça, ~drdim ou salao tiver numero de logares faos, ....... e a importancia total d'estes logares não exceder a 2008000 r b s  8010 ............................ De 200b000 reis a 4JOplMH) reis $080 
Sendo supenor.. . . . 80ko . . . . . . . . . . . .  
Quando o valor for desconhecido . . . . . . . . .  Sendo lardim . . . . .  .... 5010 . . . . . . . . . . . . . . .  Sendo circo ou prata- . 8020 .................................... Sendo theatro ou salao $O&O 

i Ve] a portaria de 41 de maio de 1881, transcripta em nota ao artigo 3.0 d'esta 
lei 

2 Para se conhecer o skllo que deve pagar-se pelo reiouliecimento de foreiros, deve 
ter-se em conta unicamente a lmportancia annual do fòro Se o foro consistir em gene- 
ros calcular-se-h8 o seu valor pela tarifa caniararia o11 pelos preços medios dos mesmos 
ge{eios no ultimo anno, no mercado da locdlidade A escriptura de venda do dominio 
util de um prazo com quitação, reconhecimento de novo foreiio epdgamento do respe- 
ctivo laudemio esta sujeita ao sbllo deniqnado na tabella u 1, classe i 5q  verba 5, na 
tabella n o 2, elasse 3 \ verba 4;  e na mesma tabella, classe 6 a, verba 5 do regda- 
mento de 14 de novembro de 1878 e lei de 22 de junho de 1880 - Reü dc Lep. e ds 
~ u r  , v01 13 q n 6a8, pag 532 e 53k 

3 Os tabelliães não sdo obrigados a transcrever no tilulo da transmisGo do dominio 
util os recibos do laudemio, embora essa obrigação seja um bom elemento de fiscali. 
saqão do respectivo sêllo As camaras municipaes e misericordias esrão isentas do 
pagamento do sèllo relatlvo aos recbos dcs laudemios -Rev de Lef e de Jlar.,vol. 14.0, 
n." 714 paç 600 e 601 

4 O sê110 de couhec~rnPutOs não recahe sobre as contribuiqões iudireclas -0 Darezto, 
15.0 anno, n o  7, pag. 404 e 106. 

O s,$llo de conhecimentos recahe sobre o addicional de 6 por cento creado pela lei 
de 27 de abril de 1882 -0 Dzrelto clt., 15.O amo, U.' 26, pag. 412. 



Annnncios em qualquer periodieo, ruclu~ndo a Dtarlo do Gou@tao, on em qual- 
quer livro ou folheto, cartazes ou por qualquer outra forma, i0  reis por 
cada um. 

Precatorias para levantamento de quantias ou outros valores depositados. . 1 por mil 

TABELLA X O 3 

Isenção do imposto do sêllo 

Verba n." i2.-Elimem~ 'cheques ao portador.. 
Accresceniar . 

Picam mais isentos d'este imposto 
I .  Os breves de dispensa de idade e legitiotidade a ordem, para os alumnos pobres 

que tiverem frequentado gratuitamente os seminarios, ou tenham sido subsidiados> 
pelo cofre da bulla da cruzada 

2 Q Osassentos de rrgirto civil o11 paroehial, de pessoas pobres, devendo, quem os 
lavrar, declarar a margem, que foram gratuitos 04 actos, a qoe se referem, por 
falta de meios Cessas pessoas 

3 o As correspondencias e annuncios de qualquer publicação seieutifica ou Iitteraria. 
4: 0 Cheques ao portador dos depositas nas caixas economieas dos monte-pios ou 

quaesquer estabelecimentos de beueficencia que não distribuam aos contribuintes 
ou socios diuidendo superior a 10S000 reis 

8.0 As operações realisadas entre as caixas eeonomicas e os respectivos depositantes 
quando o maximo deposito individual fructifero não possa ser superior a reis 
500POO0. 

Paço, em 22 de juntio de 1880. - Henriqae de Bawos Gomes. 
(No Dtarao do G o o m  de 28 de )unho, u . ~  143). 

Decreto n . 9  de 1 de setembro de 1881 
Artigo 1 . O  Continuam em vigor no estado da India as cartas de lei de 

2 de abril d e  1873 e de 14 de novembro de 1878, que regulam o im- 
posto do s@llo na metropoie. 

Art. 2 . O  $ tambem declarada em vlgor no mesmo estado a carta de 
lei de  22 de junho de 1850 com as seguintes alterações: 

1 .O O imposto do s&llo dos arrendamentos e consignaç6es de rendimentos 
de  predios rusticos, bem como O imposto do sbllo dos arrendamentos e 
constpaçaes de rendimentos de predios urbanos ser& pago por meio de 
estampilhas colladas nos respectivos contractos; 

2~ Os arrendamentos por contiacto verbal de  predios rusticos ou urbanos 
não sefio admittidos em juizo sem se provar o pagamento do sêllo respe- 
ctivo, nos termos do regulamento; 

3." São isentos do imposto de s&llo os bilhetes de entrada pessoal nos 
tbeatros ou recintos de espectaculos publicos e os annuncios por qualquer 
k rma  publicados, a que se refere a classe 7." da  tabella n.' 2; 

DECRETO DE 14 DE SETEMBRO DE l88l 694 

4.'São augmentadas em 28 por cento as taxas designadas sob n.O5 10 
a 30 incliisiíamente, com a epigraphe de alfandegas maritims-da classe 
IP.", tabella n.O 1. 

Art. 3." O computo dos valores a que se refere este decreto ser& Feito 
em moeda da converit.ão, celebrada em cumprimento do tratado de 26 de 
dezembro d e  1878. 

Art. k O aucto~isado o governador geral da prouincia a fazer os re- 
gulamentos em conselho do governo e a propor superiormente as provi- 
dencias necessari2 para a execução d'este decreto. 

Art.  5." Fica revogada a legislução em contrario. 
O ministro e secretario de estado dos negocios da marinha e ukramar 

assim o tenha entend~do e Faça executar. Papo, em t de setembro d e  
1581. -REI. - Juho Matques de Vtlhena. 

(No Diano do G o a m o  &e 2 de Setembra, nP 496). 

Decreto de 14 de setembro de 1881 

Nos termos da auctorisação concedida ao governo pelo artigo 19." da  
carta de lei de  22 de junho de  1880: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  Os cheques ou ordens e os recibos, contas, facturas e outros 
qiiaesquer titulos ou documentos que importem recibo ou desobrigaçâo de 
dinheiro, passados em paiz estranpeiro e cobrados em Portugal, por inter- 
medio do correio, ficam siijeitos ao imposto do s&llo, conforme a respectiva 
classe das tabellas n.O* 1 e 2 estabefecidas por decreto de 14 de norem- 
bro de 1878, accresceutadas e alteradas pela carta de lei de 22 de junho 
de 1880. 

Art. 2.0 O imposto relativo aos documentos e titulos passados em paiz 
estrangeiro, cobrados em Portugal por intermedio do correio, ser8 pago 
por meio de affinação de estampilhas do mesmo imposto, no titulo respe- 
ctivo, no acto da cobrança, se  o devedor pagar a importancia do documento 
OU titulo apresentado. 

Art. 3.' As estampilhas do imposto de  sêllo afixadas nos documentos 
ou titulos passados em paiz estraogeiro, cobrados em Portugal por inter- 
media do correio, serão inutilisadas pelo empregado que effectuar a co- 
brança e   ela fórma designada no artigo 3 1 .O do decreto de 14 de novem- 
bro de  1878. 

$ unico. Quando a cobrança náo se effectuar uo domrcilio do devedor, 
mas sim na propria repartição telegrapho-postal, as estampiilias do im- 
posto do s8lfo podem ser inutilisadas pelo methodo acima indicado ou pela . . 
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applicação sobre as referidas estampilhas da marca de dia da repartição 
que effectuar a cobrança. 

Art. 4." Os vales do correio que representarem permutasào de fundos 
entre Portugal e qualquer pai2 estrangeiro, ficam SUJ~I~OS, quando pagos 
em Portugal, ao imposto do s&llo, conforme o indicado no n." 4, classe 3.", 
da tabella n.' 2 do decreto de 14 de novembro de 1878 alterado pela 
carta de lei de 22 de junho de 1880. Este imposto sera pago pelo desti- 
natario do ilale, iiffixando-se no respectivo recibo a estampilha correspon- 
dente ao seu valor, sem Q que nào poder& ser satisfeita a importancia do 
mesmo vale. 
, unico, AS disposições d'este artigo não são applica~ets aos vales inter- 

nacionaes que, por tractado ou accordo com qualquer nação, estejam 
isentos do imposto do ~6110. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, e o das obras 
publicas. commercio e industria, assim o tenham entendido e façam ese- 
cutar. Paço, 14 de setembro de 1881. -REI. - Antoflio Josd de Barros 
e Sá - E m t o  Redolpho Hantze Rtbeiro 

(NO Dzano do Governo de 21 de setembro, n.' 212). 

VI11 

DIREITOS DE MERCE 

- 
Decreto de 31 de dezembro de 1836 ' 

Tomando em consideração o relatorio do secretario d'estado dos negocios 
do reino, interinamente encarregado da pasta da fazenda: hei por bem 
decretar o seguinte : 

Artigo 1 . O  Fica extincta a mesa dos novos e velhos direitos denominados 
-de chancellaria e. - 

Art. 2." As suas attribuições na parte relativa B arrecadaçao d'este im- 
posto serão exercrdas pelo contador de  fazenda do districto de Lisboa, po$ 
lhe compelirem na fórma da legislação em vigor. 

Art. 3.' Todos os livros e papeis que constituirem o archi~o d'esta re: 
partição serão immediatamente inventariadus e entregues no thesoufo 
publico nacional, para ahi servirem de fundamento B Iiquida~ão das'contas 
d'esta arrecadaqão. 

Art. 4.' Os empregados da extincta mesa, que na0 perceberem oUt?g 
algum ~encimento pago pelo estado, serão contemplados com um 6ubkdi0 
annual, segundo as disposiçaes dos decretos de 16 de janeiro de 1834 e 

1 Vej a portaria de 15 de junho de 1841. 
2 Vel o decreto de 19 de agosto de 1833, que extingniua chancellana mór do reino 

e mandou que os direitos novos e velhos da chancellaria mor sejam pagos e cobrado; 
em uma so mesa que se transferira para ]unto do thesoum publico, fiara debauco da 
mspecqão da codmissão do mesmo thesouro, e se iatitnlzira-Mesa dos direitos novos 
e velhos, denominados da chance1lana.- 
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16 de outubro ultimo, emquanto não forem de novo competentemente 
empregados. 

Art. 5." O imposto, que at6 ao presente se cobrava com o titulo de 
novos e velhos direitos, denominar-se-ba d'ora em diante - direito de 
mercbs -. 

Art. 6." A cobrança d'este imposto será reguiada pela pauta que faz 
parte do presente decreto, e baixa assignada por Manuel da Silva Passos, 
secretario d'estado dos negocias do remo, interinamenie encarregada dos 
negocios da fazenda. 

Art. 7." Em quanto se nao formalisar uma tabeiid (a que se deverá 
immediatamente proceder) das lotações dos empregos, cujor vencimentos 
comprehenderem ordenados e emolum~utos, ou táo sómente emolumentos, 
continuar-se-ha a effectuar a cobrança do respectivo direito de meic&s, por 
meio de uma avaliação feita em cada uma das repartições a quem competir 
a expedipào dos respectivos diplomas. 

Art. 8.' A acção fiscal do pagamento do direito de mercês será exercida 
pela maneira seguinte 1 : 

$ 1.' Nas secretarias d'estado, e mais repartições por onde houverem 
de ser expedidos os diplomas, se passará préviamente ao agraciado uma 
guia assignada pelo chefe da repar-tiçáo, em que se dephre o nome do 
mesmo agraciado, a natureza e data da merc& que lhe titer sido conce- 
didq, e a importancia do direrto que for obrigado a pagar na co~tadoria 
do dístricto. 

$ 2.' O contador de fazenda do distiicto não receberá quantia alguma 
a t i tdo de pagamento d'este imposto, sem que sá acompanliada da guia 
competente, que ficará servindo de documento da sua receita, dando á parte 
um recibo de dois talões, na f6rma estabelecida na portaria ctrcular de 13 
de setembro do corrente annoe. 

$ 3." Este recibo s6 depois de rubricado pelo administrador geral do 
districto poderá ser acceito na repartição por onde se houuer de expedir 
+o agraciado o seu diploma. 

$ 4.' Os diplomas de mercb deverão precisamente conter a declaraçào 

1 Vej. o deore? de 1 de dmembra de L8.36, que permittin aos devedores por direi- 
tos de entrada e sello de mercks, comedidas degois do 1 * de laueiro de 1836 ate a 
publiea~ão d'este derreto, opagaamento de seus debitos, ou parte em dinheiro e parte 
em papeis de credito ou por meio de prestações, na forma presrripia no niosmu decreta 
Vej. tambem a portiria de 3 de agosto de 1837, o decreto de 16 de dezembro de 1837 
e instrucções, para a exeeucão d'este decreto, de 43 de marqo de 1838 publieadas em> 
porldna de 30 de março do mesmo anuo Vej mais-portarias de 30 de marco, dc 19 
de abril, de 23 de maio, e de 3 de novembro de 1838 

Vej as portanas de 28 de fevereiro e de 2 de abril de i839 que mandaram entrar 
o Proau-to des direttos de merc8 nos cofres da, recebedorias d8s concelhos onde resi- 
dam as Pessoa% agraciadas como se pratica com a entrega dos demais i endmentos do 

e @o unicamente 60s cofres das contadorias de fazenda dos distnctos 

do pagamento do direito correspondente, com reierencia ao recibo que o 
justificar. Quando porem o pagamento do drreito ti ier de se >erificar por meio 
de  prestacães ou descontos, se rara d'isto mesmo a conveniente declaração 
no diploma, com referencia á portaria que hou,er concedido esta grasa. 

$ 5." No primeiro dia de cdda mez eii\iarbo as secretarias d'esiado e 
mais repartições ao thesouro nacional relasões nominaes de  todas 
as pessoas que no mee antecedente houverem   elo seu expediente sido 
agraciadas com merck honorificas ou lucrativas; declarando a natureza 
d'ellas, as datas dos decretos ou portarias que as tiverem concedido; e a 
importancia dos direitos que cada um dos agraciados tiver a p a p r .  

$ 6." Nos dias i." e 16." de cada mez enviarão igualmente as sobre- 
ditas repartições ao thesouro publico nacional relações de todas as guias 
que na quinzena antecedente tiverem passado para pagamento do direito 
de merces, e igual remessa fara nas mesmas e~ochas  ao tbesouro, o 
administrador geral do distncto, dos proprios talbes dos recibos que na 
precedente quinzena houver rubricado, a fim de sei por elle competeute- 
mente debitado o contador de fazenda do mesmo districto. 

Art. 9 . O  Da data da publicaçáo do preiente decreto em diante, nenhuw 
agraciado com merc& honorifica ou rendosa, e rom emprego publico civil 
ou ecclesiastico, seja de  que classe ou jerarchia for, ser& isento de pagar 
o correspondeute direito de mercks, segurido a taua que na pauta compe- 
tente lhe estiver designada ou conforme a aialiaçSo a que se proceder. ' 

$ unico. Exceptuam-se as bru,as e orkos dos que pereceram pela causa 
das liberdades patrias durante a guerra contra a usurpação; e as mais 
comprehendidas nas disposições do decreto de 18 de outubro ultimo. 

Art. 10.' As pesioas agraciadas com rnerc&s honorificas que, findos qua- 
tro mezes, contados da data das mesmas rnercbs, não houverem pago os 
correspondentes direitos, ficaião sujeitos As comminações de que trata O 

artigo 2 . O  do decreto de 31 de agosto d o  corrente anuo2. 

1 Vel portarias de 27 de novembro de 1837 e de 16 de outubro de 1838 e velam se 
egualmcnte- decreto de 18 de ouiubro de 1836 artiros 1 a 4 .  lei de d de abril de 
i838 artyos 1 " e 2.0, portaria de 9 de julho de 1839, lei de h de plho de 1839, 
arti& i 3  , decreto de i 5  de abril de 1845 artigo h" 3 I O .  e decreto de 7 de mar 0 
de 1847, decreto de 8 de setembro de 18d; 'portaria he 17 de agosto de 1837; lei 
g1 de agosto de 1860, artigo 2 O ,  portana de 22 de outubro de i8b0 portaria de 15 de 
novembro de 1860 portaria de 18 de dezembro de 1860 portaria de 26 de dezembro 
de 4860. lei de 27'de junho de 1864. artio" 1.0 de6retó d? 7 de dezembro de 1862, 
artiao 66 O .  lei de 27 d* junho de 4866, a ~ % ~ o s  k o e 7 ., e lei de i de julho ,& 4867, 
artiio 5 .  ' 

A lei de 18 de agosto de i848 acerca das translerencias dos Juizes de direito de 
I ' iustaucia, declarou no artigo '6 o que pelo diploma !e trausfer-cias, we  consiste 
somente em uma apostilla nas respectivas cartas, se iiao perceberao diredos demerei 
e de stllo nem emolumentos alguns 

2 Ve] 'os alvaras de 28 de agosto de I i ib ,  I de agosto de 1777, e 40 de setembro 
de j826, e os deeretos de 81 de setembro de 1833, 10 de novembro de 1834 e 31 de 
agosto de 1836. 



Art. Os agraciados com empregos ou merc&s rendosas que por 
qualquer motivo attendivel, legalmente justificado, não possam desde logo 
satisfazer os competentes direitos de rnãrc&s, solicitarão, pela secretana 
d'estado dos negocios da fazenda, a devida faculdade para os sol\erem 
n'nm prazo determinado, que nunca poderá exceder a quatro annos con- 
tados da data da mercê. 

Afi. 12: Estas concessões verificar-se-hão pela maneira seguinte : 
$ 1 .O Os drreitos devidos pelos empregos ou merc&s que tiverem orde- 

mado oo vencimento certo serão pagos pelo desconto da quarta parte do 
ordenado ou vencimento que perceber o agraciado. 

$ 2." Aquelles que se deverem de mercês ou empregos que tenham 
lotação ou rendimento incerto serão pagos por meio de  prestações com 
fiança idonea. 

Art. 23.' Das concessões de que trata o artigo antecedente se dar& 
conhecimento pela secreiaria d'estado dos negocias da fazenda ao thesouro 
publico nacional, a fim de que, prestadas a111 as  competentes fianças, se 
expeçam as ordens necessarias ao contador de fazenda do disbicto para 
promouer a arrecadação das prestações nas epochas dos seus vencimentos 1. 

Art. 14.' Igiial participaçto deverá a secietaria d'estado dos negocios 
da fazenda dirigir ás outras repartições a quem competir a expedrção dos 
diplomas das ~espectivas mercês, para que, fazendo realisar em tempo com- 
petente os devidos descontos aos agraciados nos vencimentos que houverem 
&e ser pagos, e entregar a sua importancia no cofre da contadoria de fa- 
zenda do districto, remettam simultaneamente ao thesouro publico uma 
rela@o das quantias eutregues para ser  por ellrs debitado o respectivo 
contador de fazenda. 

Art. 15." Fica revogada toda a legislaçâo em contrario. 
O sec~etario d'estado dos negocias do reino, encarregado dos negocias 

da fazenda, o tenha assim entendido e faça executar. Paço das Necessi- 
dades, em 31 de dezembro de 1836 - R A I X ~ .  - M ~ n w l  da Szdba 
Passos. 

(Omitlimos a pauta regulamentar annexa a este decreto, porpue se acha 
substituida pela ennexa ao decreto de 26 de punlzo de 4880). 

(No Dla~ao do Governo de 18 de janeiro de 1837, n " iõ) 

Quanto a forma de arrecadacão dos direitos de merees vej a portarla de 19 deja- 
neiro de 4837, que contem as insiruccões rezuldmentdres de I8 do mesmo mez e anno 
e vej mais as portarias de 2 de mario de 1837 dirlaida ao thesouro publico nacional' 
de 16 de abril de 1835, ideu~, resolugXo de f B  he oùiubro de 1Sb2, e decreto de 28 d i  
setembro de 1843. 
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Portaria de 17 de março de 1837 ' 
Tendo-se suscitado duvida sobre as disposições do decreto de  31 de 

dezembro ultimo serem ou não applicavei~ aos empregos que não são pro- 
vidos por diploma regia, em grave prejuizo da fdzeuda publica, e confia 0 

cspirito com que foi ditado o mesmo decreto: Resolveu sua magestade a 
rainha, em conformidade do parece! do procurador geral da corba, que 
todos os empregos e officios, que tiverem salarios certos ou emoiumentos 
que possam estimar-se, paguem os que os obtnerem os direitos marcados 
na lei, qualquer que seja a natureza do diploma por que forem conferidos. 
O que assim se participa ao administrador geral interino do districto de 
Lisboa para sua iutelligencia e mais effeitos necessarios. 

Palacio das Necessidades, 17 de marco de 1837. -dPanuel da Silva 
Passos. 

(No Dtarzo do Governo de 24 de março, n." 68). 

Portaria de 12 de abril de 1837 

Sendo necessario estabelecer as regras que devem observar-se para  
cumprimento do arttgo i 1." do decreto de 31 de dezembro do anno p o -  
ximo preterito, que concede aos agraciados com empregos ou merr&s ren- 
dosas qiie por qualquer molivo attendirel, legalmente justificado, não possam 
desde logo sa~isfazer os respectivos direitos, a faculdade de  os poderem 
solver dentro de  um prazo determinado que não exceda a quatro annos 
contados da data da merc& ; e conformando-se sua magestade a rainha com 
o parecer interposto sobre este assumpto em conferencia composta dos 
subdirectores e chefes das differeiites repartiçôes da contadoria do thesouro 
publico, presidida pelo subinspector gela1 do mesmo thesouro, e com as 
respostas fiscaes que se houveram acerca d'esta materia: Manda, pela se- 
cretaria d'estado dos negocias da fazenda, declarar: 1 . O  qrte 6 concedido 
a todos os agraciados que se acham ~om~reliendidos na disposição do 
mencionado artigo 1 1 . O ,  assim como áquelles a quem emldenticas cir- 
cumstaucias para o futuro se conicrirem empregos ou mercbs rendosas, o 
prato de sessenta dias, que devem ser contados aos primeiros da.âata 
d'esta, e aos segundos da data das mercês, para dentro d'elle solicitarem 
por esta secretaria d'cslado o Beneficio da lei; 2." que seus requerimentos 

1 Vej. portanas de 13 de fevereiro de 1838, de 8 de outubro da 1839, e de de 
outubro e de 24 de novembio de i@%. 
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deve? ser instruidos com justificação dos motivos qiie allrgarem, processada 
em juizo competente, intervindo audiencia do delegado do piocurador 
regio, ou com documentos relevantes qiie justifiquem e prolem plenamente 
a existencia d'esses mesmos motivos; 3.' finalmente, que sáo excluidos 
d'este beneficio todos os que não requererem no mencionado prazo, ou 
que, fazendo-o, não instruirem seus requerimentos com os documentos 
exieídos. - - 

Paeodas Necessidades, em 12 de abril de 1837.-Jodda Sdan Passos. 
(No Danrto do Govmo de 14 de abrrl, n.* 87). 

Lei de 19 de agosto de 1837 
Dona Maria, por Graça de Deus, e pela constituitdo da monarchia, 

rainha de Portugal e dos Algarves, d'áquem e d'dlom mar, em Afrlca, etc. 
Faço saber a todos os meus subdrtos, que as cortes geraes, extraordinarias, 
e constituintes da pação portugueza decretaram, e eu sancciooei a lei 
seguinte : 

As cbrtes geraes, extraordinarias, e constituintes da nasão poItugueza 
decretaram o seguinte : 

Artigo i." As disposiçbes dos decretos de 31 de dezembro de 1836, 
que regulam o direito e o s&llo das merc8s. não comprehendem os pio- 
fessores de ioslrucção primaria, os quaes pagarão d'ora em diante pela carta 
da sua nome8çà0, e pelo s&llo d'ella, o mesmo que pagavam antes da 
pnbiicaçáo dos referidos decretos. 

Art. 2." Fica revogada toda a legislaçáo em contrario. 
................,.................................... 
Dada no Palacio das Necessidades, aos 19 de agosto de 1837. -A 

BAINHA, com rubrica e guarda. -João de OIivczrn. - Logar do sblio. 
Carta de lei, etc. . - 

(No Dwzo do Goaemo de 23 de açosto, n o 189). 

Portaria de 19 de outubro de 1837 ' 
Tendo o administrador geral interino do districto de Vianna entrado em 

duvida se estâo obrigados ao pagamento do skllo e direitos de mercê, 
conforme o decreto de 31 de dezembro do anno passado: 1.' os empre  

' V ~ J  portarias de 30 de março, e de 12 de julho de 1538, de 18 de julho de 1839 
de X3 de I@ho e de 4 de novembro de 184.0, de 2 de ,unho de i&?, de 26 de setembri 
de de de fevereiro, de 3 de abril, e de 28 de marca de i868 

POXTARIA DE i5 DE MARÇO DE L838 699 

gados menores da adrn~nistraçáo geral; %.O os administradores de concelho 
pelas gratiíioa@es que Ihes forem arbitradas pelas camaias; e 3.' os es- 
criuães d'estas e os becretarios d'aquelles, assim como os amanuenses e 
homens de diligencias: manda a rainha, pela sewetana d'estado dos nego- 
cios do reino, declarar ao sobredito admiiiistrador geral, em resposta ao 
seu officio de 2 de juho nltimo, e cooformando-se wm os pareceres dos 
procuradores g e r m  da corda e fazenda, que todos os ditos empregos 
estào, segundo o referido decreio, sujeitos ao pagamento dos drreitos mar- 
cados na pauta a etle junta, como já se lhe fez constar pela circular d'este 
ministerio de 17 de março do corrente amo, exceptuando porkm os ad- 
ministradores dos concelhos, porque estes são cargos de eleição popular 
~ i í o  ~ l t a l i c~w,  mas temporarios por dois a n o s ;  e porque eào têm ordena- 
dos fixos e $6 gratificações votadas todos os anoos a arbitno das camaras; 
e oiztrwim porque, se os administradores dos concelhos esti~essem sqeitos 
ao pagamento de direitos, não poiendo elles entrar logo no exercicio do 
cargo sem as haver satisfeito em vista das p ias ,  que este ministeno não 
podia expedir sem esperar que as camaras designassem as quantias das 
gratrficaqões, resultaria g r a e  transtorno ao servrço publico pela demora 
da posse e erercicio do admiriistrador eleito, e manifesta injustiça ao ad- 
ministrador antecessor, obrigando-o a senir por mais tempo que a lei lhe 
incumbe, que 6 o espaço de dois annos. 

Palacio das Necessidades, em 19 de outubro de 1837. -Julio Gomes 
da S2loa Su1zches. 

(Na Ocano do Goverm, de 23 de outubro, n.O 23). 

Portaria de 15 de marw de 1838 ' 
Chegando ao conhecimento de siia magestade a rainha que, apesar das 

disposições do decreto de 26 de Janeiro de 1649, confirmado por toda a 
nosto de legislação subsequente, e das do nolissimo decreto de 31 de a, 

1836, continua o abuso de muitos empregados publicas serem admittidos 
ao erercicio das suas funcçbes, e ao gow dos ordenados, emolumentos e 
outros vencimentos, sem que tenham apresentado os titulos, cartas OU dl- 
$ornas que legalmente os auctorisem a servir ezp'fegos, postos Ou IogareS 
publieos da competencia d'este minísterio; e sendo de absoluta necessidade 
occorrer com prompto remedio a tão reprchensivel falta de v i m e q t o  
das leis e ordens em vigor, da qual resulta grave prejulzo ao serviço 
publico e á fazenda nacional, dekaudada no pagamento dos direi.tos fe- 

1 V ~ J .  offie~o de 30 de oufubro de 1837, e POHaw de I de rnv 1838, 
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spectivos de mercê e de sêllo: manda a mesma augusta senhora, pela se- 
cretaria d'estado dos negocios do reino, que se observe ponctualmente o 
seguinte: 
- 1 .* Que todos os empregados publicas, da competencia d'este ministerio, 
de qualquer classse ou graduação que sejam, ainda aquelles cuja repartiçào 
ou estabelecimento se corresponde directamente com este ministerio, apre- 
seutem ao administrador geral do seu respectivo districto a carta, provi- 
mento ou diploma que por lei ou estylo lhe competir, devidamente sellado 
e registado, nos termos da legislação em vigor. 
- .  '3.O Que nenhum admintstrador geral, ou auctoridade que processar fo- 
Ibas de ordenados ou outros vencimentos, inclua n'eifas emolumento algum 
-que mão tenha sati~feito á disposiçào do artigo 1 . O ;  e que nas ditas folhas 
fque devem ser assignadas pelos administradores geraes ou pelos chefes 
que  as tizeram processar) se declare no encerramento, em termos positi- 
#vos, que todos os incluidos tem titulo legitimo, cuJa natureza e da@ se 
 declarará na casa das observações em frente do nome de cada um dos 
empregados. P 

3." Que de nenhuma folha de vencimentos se tome conhecimento ou 
requerra ao ministerio da fazenda o competente pagamento, sem que estejam 
.inteiramente cumpridas as disposi@es do artigo 2 . O  

4 "ue os administradores çeraes remettam a esta secretaria d'estado 
impreteriuelmente dentro em 30 dias, contados da publicação da presente 
portaria, relaçao de todos os fu~irciouanos pnb2ieos do seu distrrcto e da 
competencia d'este ministerio que não têm ordenado ou vencimento que 
haja de ser abonado em folha, e não apresentaram, na fórma do artigo 1.O,  

a carta, provimento ou diploma que os habilite a exercerem as suas func- 
còes ou os apresentaram illegdes, para os lagares que occupalam serem 
considerados vagos, e provídos como for de direito. 

O que se participa ao administrador geral do districto de Lisboa para 
sua intelligencia e execução, na parte que lhe toca. Palacio das Necessi- 
dades, em i 5  de inaryo de 1836. -João de Ollcehra. 

(No D2arzo do Governo de 19 de  marco, li o 67). 

Portaria de 8 de junho de 1838 i 

Tendo sido determinado pelo artigo 7."0 decreto de 31 de dezembro 
de 1836 que, em quanto se nio formalisasse uma tabella das lotações dos 
empregos, cujo~uericirneolos comprehendessem ordertados e emoluinerilou, 

Vei. a Pataria de 5 de setembro de 1868 
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ou tão sbmente emolumentos, se continuasse a cobrar o direito de merc&s 
de taes empregos por meio de uma aialiaçzo feita nas diiersas repartições. 
a que competisse a expedição dos diplomas d'essas mercts; e coniindo que 
esta dieposi@o se cumpra desde ja, a respeito de todos e quaesquer em-. 
pregos, ainda nicsmo que do seu rendimen~o incerto só haja conheciinento 
relativamente a um ou dois anaos, promovendo-se assim a possivel arre- 
cadaeâo d'este imposto, como 6 indispeusavel, atteuto o estado de apuro 
em que se acha o thesouro nacional: manda sua magestade a rainlia, pela 
secretaria d'estado dos negocios da fazenda, que o conselhevo director 
da alfandega grande de Lisboa remetta sem a menor demora á mesma 
secretaria d'estado relações das aualiaçôes dos rendimentos incertos de 
todos os empregados das repartições suas subalternas, feitas pelo wnhe- 
clmeuto que houver na dita alfaudega d'esses rendimentos relativaeiente 
a um ou mais aniios, a fim de poder exigir-se, sem demora, doa agraciados. 
o pagamento dos direitos correspondentes a essas avabaçôes, sem prejuizo 
de quaesquer alterações que no futuro manrfestarem as lotações .a que se 
proceder, na conformidade da lei, o que bem explicitamente se deverá 
declarar nos diplomas das respectivas mercbs. 

Palacio das Necessidades, em 8 de junho de 1838.- Manuel Anlonio 
de Carvalho. 

(No Dgarro do C;ouermo de 18 ae junho, n o  140). 

Portaria de 12 de junho de 1838 

Manda a rainha. pela secretaiia d'estado dos negocios do reino, declarar 
o seguinte ao odmiuistrador geral interino do districto de Faro, em resposta 
ao seu officio n.O 268, de 8 do passado, sobre as duvidas que se lhe 
ofirecem no cumprimento da circular de 15 de março ultimo: 

1.O Que na portaria de 30 do dito m a  de março, publicada no Diario, 
n.O 79, e erpedida em conformidade da parecer do ajudante do procurador 
geral da corBa, foi declarado que todos os empregados estão su~eitos ao 
~azamento de direitos de merc& e de s8ll0, ainda que 11x0 sejam da 
1 " 
nomeayão regia. 

2 . O  Que os direitos de meicê, por nomeaçües anteriores ao decreto de 
31 de dezembro de 1836, se pagam segundo o regulamento da extincta 
chaneellaria, que foi substituida pela s~~erintendencia dos nabos e velhos 
dirertos, e os das nomeações posteriores ao mesmo ,decreto pela tabella 
que o acompanha. 

3 . O  Que 0s direitos do sêllo se pagam pela tabella em vigor na data em 
que os respectivos diplomas foram escriptos, como é expresso na portaria 
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d o  mieisterio &a fazenda de 15 de abnl de 1837, publicado no Diario, 
-n.@ 92. 

4." Qee saa isentos do pagamento de direitos de  mereê os que não são 
comprehendidas nas disposições do decreto de 31 d e  dezembro de 1836, 
ou os p e  não pagaram velhos e novos diieitos na superintendericia d'elles. 
5." Que, para norma do que deve praticar-se a respeito de taes paga- 

mentos, cumpre que o administrador geral tenha em vista o que na circular 
de 19 de abril do corrente anno foi determinado a todas as auetorrdades 
da competeacia d'este ministerio. 
, 6 . O  E que, para evitar o embaraço que da demora na execução da dita 

circular póde provir aos interessados, se considere auctorisado para obrar, 
m processo das folhas, em conformidade da doutrina consignada na por- 
târia de 25 do passado, dirigida ao administrador geral de Bela, e copiada 
no D i d o  do Governe, n.O 126. 

Palacio das Necessidades, em 12 de junho de 1838. - Antonio Fer- 
ncbndes Gelho. 

(No D~iaru, do Governo de 16 de ]unho, n o  160). 

Lei de 80 de julho de 1839 ' 
Dona Maria, por graça de  Deus, e pela constituição da monarchia, 

rainha de Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos que as c6rtes geraes decretaram e nos sanccionhmos a lei seguinte: 

.................................................... 
Art. 13.' As congruas dos paroclios e coadjutores, e bem assim todos 

cri rendimentos que n'ellas s8o computados, serão isentos de decima. Serão 
tambem isentas de direitos de mercê e de sBllo todas as encommendações 
ou provimentos temporanos de parochias, coadjutorias e thesourarias. 

...................................................... 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço de Cintra, em 20 de julho de 

1839. -A RAINHA, com rubrica e guarda. - Joào Cardoso da Cunha 
Arauto. 

car ta  de lei, etc. 
(No Dtarzo do Governa de 30 de julho, n 178). 

i Vej. lei de 29 de jullio de 1839, artigo 3 q e tambem a portaria de i l  de maio de 
18&, tr&asenpta no texto. 

Portaria de 11 de maio de 1840 

Foi presente a sua magestade a rainha a conta que o administrador 
geral interino do disiricto da Horta, Illia do Fagal, dirigiu por esta secre- 
taria d'estado em data de 4 de fevereiro ultimo, e na qual l~articipa a 
recepção da portaria expedida pela mesma secretaria em 17 de setembro 
do anno proximo preterito, para esclarecimento das duvidas offeiecidas 
sobre pagamento de direitos de merc& e de sêllo por parte dos eccle- 
siasticos tanto egressos, como seculares, que fossem providos em beneficias 
e empregos, e representa ao mesmo tempo a duvida que tem de que possa 
ser applicavel áquelle disiricto a declaração eonteúda na ultima parte da 
citada portaria a re5peito da isenção de direitos nos provimentos tempo- 
rarios de parochias, coadjutorias e lhesourarias: e manda sua magestade 
declarar ao dito administrador geral interino do districto da Horta que 
8 justa e Fundada a cousideração por elle offerecida no negocio sujeito; 
porque de certo a lei de 20 de julho do anno proximo passado, no artigo 
13.". na qual se [sentam do pagamento de direitos aquelles provimentos 
temporarios, f o ~  feita enclusiiamente para o continente do reino, como se 
\ã  da sua letra, nem as disposições d'ella podiam abranger as ilhas adja- 
centes aonde se nào dá a mesma razão, antes esta0 em caso inteiramente 
diverso. Sendo portanto, como 8, relativa s6 & parte continental do reino, 
o que se diz no fim da portaria questionada de 17 de setembro do anno 
proximo findo. deve o admidistrador geral interino considerar por de ne- 
nhum effeito, quanto ao districto a seu cargo, essa parte final da portaria, 
e proceder, sem embargo d'ella, nos termos do que se pratica com os 
outros empregados em caso igual, e das determinaçbes que por esta mesma 
secretaria d'eslado se expediram a respeito dos empregados ecclesiasticos 
antes do beneficio da supradita lei de 20 de julho. 

Palacio das Necessidades, em i i de maio i84O. - Antonio Bernardo 
da Costa Cabal. 

(No Dano do Governo de  13 de maio, n.' 113). 

Portaria de 15 de julho de 1840 

Sua magestade a Rainha, tendo presentes as respostas dos conselheiros 
procuradores geraes da corda, e da fazenda nacional, e do thesouro pu- 
blico, sobre as duvidas suscitadas por alguns administradores geraes ácerca 
dos direitos de mercê correspondentes aos alvarás de emancipaçáo, e de 
perfilhamento expedidos nos termos do codigo administrativo; e querendo 
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tomar sobre este objecio uma resolurão que seja a mais conforme com a 
legislação existente, pouco erplicita, mas, atC certo ponto, supprida pela 
antiga pratica: Manda declarar ao administrador geral de Lisboa, que, em 
q u a n ~  as  cortes não proridenciarem definitivameiite a este respeito, deve 
pagar-se de direitos de inerct! pclos altaris de  ein.in~i~ia~Bo 20 reis, e 
pelos alrarbs d e  perfilhdmenio 4 0 0  réis, quando o perfilbaniento for feito 
sómente pelo pai, ou sómerite pela mae, e 800 reis quando for por ambos: 
O que o mesmo administrador geral far8 constar, e unii'ormemente ohseriar 
na seu districto. 
, Palacio de Cinira, em 1 5  de julho de 4 840. - Rodrigo d a  Fonseca 
&galhies. 

Identicas se expediram aos mais administradores geraeç do continente 
do reino e ilhas adjacentes. 

\ 
(No Dwrzo do Governo de 23 de julho, n o 173). 

Lei de 16 de novembro de 1841 

Dona Mària, por graça de  Deus, e pela constituição da monarchia, 
rainha de Portugal e dos Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos 
subditos que as cbrtes geraes decretaram, e nó5 sanccionamos a lei se- 
guinte : 

Artigo I.' O decreto de  26 de nouembro de 1836, que estabeleceu o 
modo de pagamento das dividas actiras do estado contrabidas at6 ao fim 
do anno de 1833; e o decreto do I." de dezembro de 1836 ne regulou 

q* o pagamento das dividas de direito de encarte e s&llo de merces até esse 
dia, s50 alteradas pelas disposições seguintes: 

Art. 2." Presume-se que t&m conhecimento de suas di~idas ,  para os 
effeitos d'esta lei, aquelles dos deiedores fiscaes, comprehendidos nas dispo- 
siçòes dos referidos decretos, que se acharem nas circumstancias seguin- 
tes: - 1.' terem originariamente contiahido ou afianyado as obrigagões 
respectivas: -2." terem ~á sido intimados pessoalrnenie para a liquidação 
ou pagamento de seus debitos, ainda quando não sejam deredores origina- 
rios; - 3  " terem reconhecido expressamente as suas diiidas em trans- 
acçâo, partilha, inventaria, ou contracto firmado por escriptura publica 
ou auto judicial: - 4." Terem feito pagamento de parte do capital ou dos 
JVrOS. 
- nnico. Emquanto não houuer declaração do proprio devedor ou não 
constar, de um modo authentico na repartição competente, que elle est8 
em algum dos casos especificados, não ser8 compreliendido na presurnp~ão 
legal de que tem conhecimeiito da sua dikida. 

Art. 3.' Os devedores fiscaes a que se referem os mencionados decre- 
tos, que não forem intimados, poderão solver seus debitos pela maneira 
permittida nos mesmos decretos, modificados pela presente lei, uma vez 
que apresentem as declarações do mudo por que pretendem fazer os seus 
pagamentos, exigidas no artigo 10." do decreto de 26 de novembro, e no 
artigo 8.' do decreto do I." de dezembro de 1836, dentro do praso de 
um auno, residindo na Europa; e de dois, residindo fora d'ella. 

Art. 4." Findo este praso, os devedores que tiverem conhecrm~nto de  
suas dividas nos teimos do artigo 2." d'esta lei, e não tiverem apresentado 
dentro d'elle as respectiras declaracões, não serão admittidos a pagar suas 
dividas na conformidade do artigo precedente. Os que porbm não tiverem 
conhecimento d'ellas terao de pagar em dinheiro ou em tiiulos dos admis- 
siveis pelos sohreditos decretos, na parte em numeraria, o dobro do que 
pagariam se  apresentassem as suas declarações dcntro do praso: no caso 
de quererem pagar em prestações, ser-16es-ha reduzido á metade o praso 
para ellas fixado. 

$ unico Aos deiedores que náo estiverem comprehendidos em alguns 
dos casos do artigo 8.' continuar& a conceder-se, ainda depois do praso 
mareado no artrgo 3.", o encontro de liquido a liquido, nos casos especi- 
ficados no artigo 2.' do decreto de 26 de novembro de 1836, e artigos 
11.' c 12." d'esta lei. 

Art. 6:  Quando as intirna~ões de  que tratam os decretos de  26 de 
noiembro de 1836, e 1 O de dezembro do mesmo anno, nâo poderem ser 
feitas pessoalmente por se ignorarem as residencias dos devedores ou por 
outro qualquer motivo, poderão estes ser intimados por meio de editos 
affixados nos lograres do estjlo, e publicados no Dlarlo do Governo. 

Art. 6 . W s  deredores que, secdo intimados, nJo apresentarem dentro 
de  60 dias, contados da data da intimaçào, as suas declaraçaes, serão 
considerados do modo seguinte: 

1 V s  que, nos termos d'esta lei, tiverem conhecimento dos seus de- 
b i t o ~ ,  qualquer que seja o modo da intimação, perderão todo o beneficio 
concedido nos sobreditos decretos e na presente lei. 

2.' Os que não tiverem confiecimento de seus debitos sómente soffrerào 
a mesma perda, se a sua intimaçáo for pessoal. Não sendo, ficarão ainda 
gosando do mesmo favor que Ihes é concedido pelo artigo 4.' d'esta lei 
depois do praso estabelecido. 

Art. 7.' O goieino fara annnnciar por editaes em todas as parochias O 
disposto nos artigos antecedentes; e findos seis mezes mandará repetir o 
mesmo annuncio. 

Art. 8 . O  Fica rerogado o beneficio de 6 por cebto, concedido pelo 
artigo 1 0 . q o  decreto de 26 de noiembro de 1836 aos que sem intimaçao 
declarassem que pretendiam pagar as  suas diuldas. 

43 



Art. 9." Depois de  approvadas as declarações dos devedores, a entrega 
do dinheiro e titulos, ou a assigaatura das letras, que perfaçam a Impor- 
tancia total das dirrdas, será realisada dentro de 60 dias contados 
d'aqualle em que se publicar no Dzarlo do Governo a approvdção dos ditas 
deciaraçdes. s ã o  cumprindo esta obrigaçao, os devedores perderão o be- 
neficio estabelecido nos decretos de 26 de novembro, e 1.' de dezembro 
de 1836, alterados pela presente lei. 

Ark10." As letras que d'ora em diante forem acceitas pelos detedores 
para o pagamento de seus dehitos por meio de piestações s6 poderão ser 
remidas em dinheiro corrente, feito o desconto de Ci por ceiito ao anno, 
pelo tempo que restar para o seu vencimento. 
. Art. 11." Os encontros de liquido a liqiiido, de que trala o artigo 2.O 
do decreto de 26 de no~embro de 1836, são permittidos: - 1 . O  aos de- 
vedores que torem \imultaneamente originarios credores da fazenda publica: 
-2  o aos seus socios e fiadores, quando forem obrigados como principaes 
pagadores:-3.O aos herdeiros de quaesquer d'elles, quando se mostrarem 
taes por titulo de legitima successdo ou hera~ça:-$.~nas dividas dedireitos 
de encarte ou stllo, a que se refere o decreto do 1 " de dezembro de 
1836, com as restricç6es estabelecidas na presente lei. 

Art. 12." papel moeda que se receber por effeito das medidùs con- 
signadas nos decretos de 26 de noiembro, e 1.' de dezembro de 1836, 
modificados pela presente lei, serh logo entregue na junta do credito pu- 
blico, a fim de ser por ella competentemente amortisado. 

Art. 13.' Fica revogada toda a legrslaçáo em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço das Necesíidades, aos 16 de 

nokembro de 1851. -A Kaixan, com rubrica e guarda.- Antonao Jose' 
d'dvtla. -Lagar do sbllo. 

Carta d e  lei, etc. 
(No DzMao do Go~erno de i7  de novembro, n o Z73). 

Decreto de 28 de outubro de 1842 ' 
- 

Harendo mostiado a expeiiencia que a alteração, feita pelo decreto de 
31 de dezernbio de 1836, nos direitos das merces honori6cas, não pro- 
duziu n'esta fonte de ieceita publica o 'augmento que se teve em vista; 
por quanto, se por um lado accrescentou as verbas dos antigos regimentos 
do$ denominados - novos e velhos direitos -impostos ás ditas mercês, 
não tratou, por outra parte, de suaviser, como con~inha a solução da sua 

Vej. artigo 2.- da lei de 7 de março de 1843. 

DECRETO DE 28 DE OUTUBRO DE 181% 707 

importancia, a qual, por mais ariiltada, se tornou de difficil recepção; e 
querendo eu obviar a este incon\eriiente, melhorando os interesses da fa- 
zeuda nacional ein harmonia com os precarios meios da maior parte dos 
agraciados, e com o que já se acha estatuido no artigo '12." s 2." do citado 
decreto, que 6 de conveniencia publica ampliar: hei por bem decretar o 
seguiiite : 

Artigo I." Aos dejedores de direitos de merces honorificas 6 appltcavel 
a disposiç80 do decfeto de 31 de dezembro de 1836, sendo-lhes permit- 
tido pagar os mesmos direitos em pres:açGes successijas. 

Ait. 2." As prestaqões ser30 pagas por descontos successivos nos wde- 
nados ou vericiinentos do agra~iado, se os tiver, ou em prestações a6an- 
çadas nos termos do artigo 12." s 2.' do sobredito decreto; se o agra- 
ciado ntio perceber do estado ordenado ou rencimento algum. 

Art. 3.' A permissão de pagar em prestações afiançadas não p6de con- 
ceder-se ao agraciado que receber directa ou indirectameole do thesouro 
publico algum ordenado ou vencimerito, excepto no caso de ser este in- 
significante. 

Art. 4." O pagamento por prestacoes afiançadas só 6 permittido ao 
agraciado que apresentar documento attendivel mostrando falta de meios 
ou tmpossibilidade de pagar de uma vez sómente, ou que tiver ordenado 
ou venciinento annual menor que a importancia dos direitos. 

Art. 5.' O minimum do desconto sera da sexta parte do soldo para os 
militares, e da quarta parte do ordenado ou seucimento para todos os 
outros empregados nos termos do $ 1." do artigo 12.' do decreto de 31 
de dezembro de 1836. 

$$ 1." O pagamento da totalidade dos direitos ser8 impreterivelmente 
concluido dentro de 4 annos 

$ 2." Se o desconto reito pela sexta parte aos militares, ou peta quarta 
aos outros empregados náo perfizer a importancia total dos direitos no 
espaço de 4 annoi, far-se-ha um desconto maior, e como for necessario 
para que o sobredito praça nunca seja excedido. 

Art. 6 O A permissão para o pagamento por p,restaçaes será requerida 
e concedida pelo ministerio em que houier de passar-se o diploma; nu a 
merc8 sela honoraria OU lucratiia, ficando n'esta parte modificada a dis- 
posição do aitigo 11 .O do citado decreto. 

$ unico. Na portaria em que se conceder a permisscio sei6 declarado o 
numero das prestações em que deve effeetuar-se o pagamento. 

Art. 7.O O ministerio que houler concedido a permissâo para o paga- 
mento de direitos em prestaçses dará parte ao ministerio em cujo orça- 
mento o agraciado levar ordenado ou vencimento para n'elle se fazerem 
os descontos, e se proceder nos termos do artigo 14 do decreto de 31 
de dezembro de 1836; e ao da fazenda não s6 para se fiscalisar a entrada . . 
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effeetiva da sua importancia, mas para receber a fiança e julgar da sua 
idoucidade, quando ella titer iogar. 

Art. 8 . O  0 diploma que se expedir ao agraciado conter8 a declararão 
do modo pór que se fez o pagamento dos direitos, e a clausula de voltar 

secretaria em que foi expedido, logo que esteja terminado o pagamento 
dos direitos, para, vista dos recibos de pagamento passados ao agraciado 
pela fórma estabelecida na portaiia circular de i 3  de setembro de 1836, 
se lavrgr no mesmo diploma a competente serba que será assignada pelo 
ministro respectivo, e sem a qual não terá o diploma inteira validade. 

Art. 9.0 As disposições d'este decreto são applicaveis aos agraciados 
com empregos e officios da minha real casa, os quaes farão seus requeri- 
mentos pelo miuisterio do reino, d'onde serão expedidas h mordomia m6r 
as ordens necessarias para o arbitramento do desconto quando para este 
houver logar. 

Art. 10." Todas asveles que a importancia dos direitos ror de 100$000 
r l i s  ou d'ahi para cima, poder8 ser paga por qualquer das fórmas seguintes: 

oj 1." Em titulos de divida fundada com juro a cargo da junta do credito 
publico, que serão amortisados; e n'esfe calo poder& o pagamento effe- 
ctuar-sepor uma vez sómente, ou em prestações, cada uma das quaes ser& 
pelo menos de  f00&000 reis. 

$, 2." Em titulas de divida liquidada no thesoriro publico, qualquer que 
seja a sua origem, com tanto porem que o agraciado que tirer de solver 
os direitos seja o originario possuidor d'estes titulos. 

,$ 3.O Em quatro prestações, sendo a primeira paga h vista em dinheiro 
correrite, e as outras em tres letias a um, dois e tres annos, sacadas pelo 
agraciado, e acceitas e endossadas por dois abastados prnprietarios de pre- 
dios desenibara~ados de onus e hypotbecas, ou por dois negociantes de 
reounhecido credito, nos termos da consulta do thesouro do 1 . O  de agosto 
passado. 

Art. 11." Todo o agraciado que no prazo de um anno, contado da pu- 
blicação do presente decreto, não tiver comeqado o pagamento da respe- 
ctiva div~da por uma das f6rmas estabelecidas nos artigos antecedentes, 
ser& por ella erecutado judic~almente nos termos das leis; para o que serào 
eaviados da repartição competente ao respectiio delegado do procurador 
regia os necessarios documentos. 

Os minisiros e aecretarios d'estado dos negocios do reino e da fazenda 
assim o tenham entendido e façam executar. Paço das Necessidades, em 28 
de outubro de 1842.-RAINHA.-Anlonzo Bernardo da Costa Gabral- 
Barão do Tojal. 

(No Dzarzo do Governo de 5 de novembro, n 9 6 2 ) .  

Resolução de 1 de agosto de 1843 ' 
Em consulta que o tribunal do thesouro publico elevou B presenca de 

sua'magestade, pela secretaria d'estado dos negocios da fazenda, datada- 
de 5 de novembro do anno proximo passado, ácerca da desigualdade do 
direito de merc8 estabelecido na tabella complementar do decreto de 31 
de dezembro de  1836, ordenando que dos atoramentos, renovaeões, bypo- 
tbecas, e s~bem~byteuticações de bens nacionaes se pague Ei por cento 
do seu valor, e das doapões dos mesmos bens, sejam de que natureza forem, 
se pague metade do rendimento de um anno; e se o mesmo direito se d.8 
nas renovações d'aquelles prazos que, pertencendo hoje ao estado, foram 
outr'ora dos extioctos conventos; bem como sobre a ioielligencra que con- 
vinha dar ao artigo 9.' do mencionado decreto e respectiva tabella, para 
os casos em que a qualquer emprego competir. por lei ou estylo, trata- 
mento, titulo, ou outra coiisideração honorifica: foi o irihunal de accordo 
com BS conselheiros procuradores geraes da corôa e fazenda: 1.0 que a 
respeito da referida desigualdade de direito, que assás mostrava a neces- 
sidade de modifica~ào na lei citada, deteria ter logar a campetente pro- 
posta ao poder legislati~~o; 2." que o d~reito estabelecido na sobredita 
tabella, para as renovações de prazos em bens naclonaes, devia recahir 
sobre as d'aquelles prazos que outr'ora pertenciam aos conrentos extinclos; 
por isso que o referido decreto estabelecia genericainente o dito imposto 
sobre as renovações das emphyteuses de todos os bens nacionaes, sem ne- 
ubuma limitação nem distinrrdo dos incorporados no estado pela extincçdo 
dos supraditos coo\eutos; 3 O que iio caso de competir a qualquer emprego, 
por lei ou estylu, tratamento. titulo, ou outra consideração honorifica, não 
se devem direitos de mercê pelos titulos ou honras accessorias, mas 
sómente pelos empregos principaes a quem competirem por lei 0x1 estgio. 

E sobre a mencioiiada ~onsulta houve a mesma augusta senhora por bem 
tomar a seguinte 

Real resolução 

Como parece ao tribunal do thesouio publico. Paço das Necessidades, 
aos 10 de julho de 1843.-Com a rubrica de sua magestade a RAINHA. 
- Barão do Tojal. 

E para que a dita real r e s o l n ~ ~ o  legalmente conste, etc. 
Tribunal do thesouro publico, em o I." de agosto de 1883. -Jose 

Ben~ardo da SJva Gabral - Doutor Agostinho dlbano d a  Silvezra Pinto. 
(No Daarzo do Gouerno de 7 de agosto, u.. 183) 

1 Vej a resolupo de 4 de outubro de 18k3. 
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Decreto de 29 &e maio de 1844 

Sendo-me presente que muitas pessoas agraciadas com diversas merc&s e 
incursasna pena do artigo 11." do decreto d e 2 8  deoutiihro de 1842, e carta 
de lei de 7 de março do anno passado que lhe deu execução permanerile, 
solicitam, com razões attendiveis, que se Ihes relete o lapso de  tempo; e 
sendo ter to  que a sobredita pena s6 tem por fim assegurar á fazenda pu- 
bkea o pagamento das quantias que os snpplicantes devem e pretendem 
satisfazer nos termos do mesmo decreto, e que o pagamento voluntario 
torna inutil, e ate prejudicial n'este caso, o meio coercivo: hei por bem 
suspender por espaco de mais um aono improrogavel, a respeito d'aqoelles 
que s e  acharem incursos na sobredita pena, a execurão do referido artigo 
11.' do decreto de 28 de outubro de 1842, concedeodo-lhes dispensa de 
lapso de tempo, de que soliciiarào portaria pelo ministerio do reino. 

Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino e da fazenda 
assim o tenham entendido e façam executar. Paço de Cinira, em 29 de 
maio de 1844. -RAINHA. -An*onio Bernardo d a  Costa Cabra2 -Barão 
do Tojal. 

(No Dzarao do Gooerno de 3 de junho, n." 130) 

Lei de 12 de dezembro de 1844 

(Acha-se transcripta n'esta Collecção, pag. 478). 
(No Dtarzo do Governo de 13 de dezembro, n o  295) 

Lei de 26 de março de 1845 
Dona Maria, por graça de Deua, rainha de Portugal e dos Algarves, 

etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cdrtes geraes de- 
cretaram e 116s queremos a lei seguinte. 

Artigo I.' Fica reíogada e sem efteito algum a verba da pauta regu- 
lamentar do decreto de 31 de dezemliro de 1836, que diz assim: -do-  
ramentos, renovayaes, hqpothecas, subemph~teuticações de bens nauonaes, 
5 por cento do seu valor. 

Art. 2.0 Ficam extinctos os direitos de merc& por alsaras de filhameuto 
de f 6 m  de fidalgo, moço fidalgo, e de cscudeiro ou caialleiro fidalgo re- 
gulados pela referida pauta. 

Art. 3.' Os direitos de merc& dos alvarás de que trata O artigo ante- 
cedente serâo de norro regulados pela maneira segulote: 

Aliará de fithamento de  fidalgo cavalleiro, 100&000 réis, 
Alvará de filhamento de fidalgo escudeiro, 60$000 reis. 
Alkará de filhamento de moço fidalgo, 30J000 réis. 
Pelo accreçcentamento de moço fidalgo. a fidalgo escudeiro, 30$'00Dréis. 
Pelo accrescentamento de fidalgo escudeiro, a fidalgo c~aualleiro, 40$00Q 

reis. 
Alvará de cavalleiro fidalgo, 204000 rkis. 
Alvará de escudeiro fidalgo, 106000 reis. 
Art. 4." Os fóros que pertencerem por successão, ou que por lei ori 

estylo constante competirem a empregos piibiicos, iião serão s0jeitos a 
direitos de mercê. 

Art. 6.'' Tnmbemsào isentos de direitos de merch os diplomas de grandeza, 
que se expedirem aos pares do reino, assim como as cartas de conselho, 
brazào de armas, tratamentos ou distincções que por lei ou estylo competirem 
a empregos puhlicos ou forem annexos a outro titulo ou dignidade. - 

Art. 6 . O  As di,posiçóes dos artigos 2 . O ,  3.", 4." e 5 . O  comprehendem 
as merc&s a que houver drrel(o adquirido anteriormente apresente lei, náo 
se achando ja verificado o respectivo pogamenlo 

Art. 7." São consideradas em vigor as fbrmas de pagamento de direitos 
de  merc&s honorificas estabe!ecidas no dccreio de 28 de outubro de 1842. 
Outrosim B permittido o referido pagamento com precatorias para resti- 
tuição de deposito por encontro de liquido a Iiqiiido; ou com uma terça 
parte em dinheiro metal, e duas terças em papel moeda ou titulos das 
tres operações. 

Art. 8.0 Será puhlicada no Dtario do Gouerno, dois mezes depois da  
publicação da presente lei, uma ie lapo nominal de todas as pessoas q G ,  
havendo sido agraciadas com merc&s honoriricds, têm deixado de se habi- 
litar com os competentes diplomas. 

$ 1." A mesma publicaqão ser& feita a respeito de toda9 aquellas pes- 
soas, que para o futuro se ndo encartarem deri~ro de 8 mezes contados 
da data das mercks. 

pj 2 . O  Dois meres depols da p~:blicd~$o d'estas relayões as merds  serão 
annulladas, e os decretos de anntillação publicados tambem no Diano do 
Governo '. 

Art. 9.0 Fica revogada toda a mais legislaçâo em contrario. 
Mandam04 portanto, etc Dada no P a ~ o  de Relem, aos 2 6  de marco de 

18$5.-A R A I X E ~ ,  com rubrica e guarda. -Antunio Bernardn dá Costa 
Cabi al  -Conde do Tqal. 

(Ko D8arto do Govel-no de 31 de março, n ~ 7 4 . ) .  

i Vej. a portaria de 17 de abril de 18G. 
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Portaria de 25 de novembro de 1845 

Devendo os agraciados com merc&s, assim lucratiias como honorificas, 
pagar o imposto addicional de 5 por cento, niandado arrecadar por carta 
de lei de 12 de dezembro de 1848: manda a rainha, pela thesouraria 
geral do ministerio da fazenda, que, para a cobrança e fiscalisação dos 
referidos 3 por cento, se observem as instrucções juntas, que fazem parte 
da presente portal ia. 

Palacio de Belem, em 25  de novembro de  1843. -Conde do Tojd. 
(Omitlimos as znslrucções juntas a esta portarta, porque o a8dicional de 

5 %  foi extrncto pela lez de 4 4  de agosto de 1860, artzgo 4 . O  ,$ untco). 
(No Dzarzo do Governo de 28 de novembro, n 281). 

Decreto de 11 de maio de 1858 

Sendo indispensavel tomar algumas providencias para que nas proviiicias 
ultramarinas s e  regule a execuçâo dos decretos de  3 1  de dezembro de 
1836 e 28 de outubro de 1842,  de modo que, sem offensa dos interesses 
da  fazenda publica, na cobrança dos direitos de mercê a que aquelles de- 
cretos se referem, se evite que os empregados que nas mesmas procincias 
servem em virtude de provimentos temperarios, expedidos pelos respectivos 
governadores, venham a pagar maiores direitos do que aqiielles que a lei 
exige pelos provimentos vitalicios, como acontece quando, antes de obterem 
a minha confirmação, temporariamente serbem por largos pericdos em 
razlo de circumstancias independentes da sua tontade, e resultantes da 
distancia em que se acham da metropole; e não tendo até agora sido 
convertida em lei a proposta que para este fim foi pelomeu gorerno apie- 
sentada as cdrtes em 9 de maio de 1856: hei por bem, coiiformando-me 
com o parecer do conselho ultramarino, e usando da auctorisação concedida 
pelo $ 1.' do artigo 1 5  " do Acta Addicional A Carta Constitiicional da 
monarchia, depois de ouvido o conselho de ministros, decretar o seguinte: 

Artigo 1." Os empregados das provincias ultramarinas que, senindo por 
nomeasão interina dos respectivos governadores, tiierem, em virtude de 
successivos provimentos temporanos, pago pela decima parte das lotacóes 
dos empregos que exercerem, em conformidade com as disposições do de- 
creto de 31 de  dezembro de 1836, uma somma de  direitos de  mercê 
correspondente aos do proiimento vitalicio dos mesmos empregos, não 
Serão obrigados ao pagamento de mdis direitos de mercè pelos uiterioies 
Provimentos para os mesmos ou para outros empregos do igual lotação. 

$ unico. Quando passarem a ser providos em empregos em que tenham 
melhoria de iencimentos, pagarão sómente direitos em relasao a essa 
rnelhoria- 

Art. 2.' Aos referidos empregados, quando por mim confirmados, se 
levar8 em conta, nos direitos de mercê que tiierem a satisfazer, aquelles 
que 15 houverem pago pelo proiimento ou provimentos temporarios. 

Art. 3." As Juntas de fazenda das provincias ultramarinas sào auctori- 
sadas para, em conformidade dos decretos de 31 de dezembro de 1836 e 
2 8  de outubro de 18S.l. concederem ao3 empregados de provimento tem- 
porario a Faculdade de sol~erem os releridos direitos de merc& por des- 
qonto de seus iencimentos, ou por prestaqões afiançudas. 

Art. 4 . O  Ficam reiogadas todas as disposições em contrario. 
O visconde de Sá da Bandeira, par do reino, ministro e secretario de 

estado dos negocios da marinha e ultramar, assim o tenha entendido e 
faça executar. Payo, em 11 de maio de 1858. - REI. - Visconde de S& 
da Bandetra. 

('To Dtarso do Governo de 27 de maio, n ' 123) 

Lei de 11 de agosto .de 1860 

Dom Pedra, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e nós queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 " Os direitos de mereks continuarão a cohrar-se segundo o que 
dispõe o decreto de 31 de dezembro de 1836  e mais legislação em vigor, 
salvas as disposisões da presente lei. 

unicoi Ficam eatinctos todos os addicionaes actualmente estabelecidos 
sobre os direitos de mercês, á excepção do imposto de viação. 

Art. 2." São isentos de direitos de mercês os vencimentos correspon- 
dentes ás commissões temporarias de seiviço publico. 

Art. 3 " A fiscalisação e arrecadaçào dos direitos de merc&s incumbe 
ao ministerio da fazenda, aonde hdrerk um registo de todas as mercês, 
assim honorificas como lucratiias, que forem feitas por qualquer ministerio 
ou reparticão publica, e d'elle constará a natureza da  mercê, a data do 
diploma que a liouver concedido, e a importancia dos direitos que deter 
cada um dos agraciados. 

Art. 4.O 0 s  direitos de meicês honorificas ou lucrativas poderão ser 
pagos dentro do praso de 2 mezes a contar da data da merc&, ou e m  
dinheiro O U  em titulas de divida fundada interna ou externa de 3 por 
cento pelo seti valor nominal; por meio de encontro no praso de 4 annos, 



DECRETO DE 28 DE ACOSTO DE 1860 74 6 

quando o agraciado tenha vencimento certo pelos cofres do estado; ou em 
prestações por elle pagas directamerite no mesmo praso, quando o uenci- 
mento for incerto. 

Art. 5 . O  Toda a pessoa agraciada com merc& de  que deva direitos so- 
licitara pelo miiiisterio da fazenda, dentro do praso de 2 mezes, guia 
para pagal-os de prompto, em conformidade do artigo antecedente, ou a 
faculdade de  os satisfazer por encontro ou prestacões, segundo tiver ou não 
vencimento pago pelo estado. 

Art. 6 . O  Quaiido no referido praso de 2 mezes o agraciado não 
pague de prompto os direitos que deter, tenha ou náo solicitado a 
faculdade de  os satisfazer por encontro ou prestayões, serão extrahidos 
do registo mencionado no artigo 3 os documentos neceasarios para 
se effectnar a cobrança no praso de 4 annos, directamente do agraciado 
ou por intervensáo do pagador do cofre por onde elle receber os seus 
vencimentos. 

$, unico. Estes documentos terão forca execufira, e no caso de i130 se- 
rem pagos os direitos respectibos servirão de base aos competentes pro- 
cessos, nos mesmos termos estabelecidos para as ditidas por impostos de 
repartiçlo ou lançamento. 

Art. 7.' Findo o praso de  4 annos marcado no artigo &.O, passar-se-ha 
pelo ministerio da fazenda, no diploma do agraciado, quitarão dos direitos 
por que tiver sido debitado, mediante a apresentasão de documentos qiie 
comprovem a effectividade do pagamento dos mesmos direitos. 

Art. 8.' A todo e qualquer empregado que no praso de 4 mezes não 
apresentar ao respectiuo chefe a sua carta ou provimento com declaraqão 
de que pagou os direitos competentes, ou tem de satisfazel-os por presta- 
Coes ou por encontro, sera suspenso o respectito vencimerito e exercicio atk 
que apresente o seu diploma de  serventia em devida fórma. 

Art. 9.O O chefe de repartiçdo que ordenar o pagamento aos empre- 
gados que ndo lhe apreserttarem os seus diplomas de merc& dentio do 
referido praso, e o pagador que fizer esse papameoto, ficdm responsaFeis 
pelos direitos deiidos pelo5 mesmo., empregados, quando se de o caso de . insolvabilidade d'elles. 

Art. 10.' As disposições d'esta Iri sso applicajeis aos detedores por 
direitos de mercês anterioies á sua promulgação, e os mesmos deiedores 
poderao gosar o beneficio concedido pelo artigo h.", n p a  vez que assim O 

lequeiram dentro do praso de 4 mezes, contado da data em que a mesma 
lei for publicada. 

Art. 11.' O governo fdrj O reg:ilamerito necersario para a euecuyzo 
d'esta lei. 

Art. 12: Fica revogada a legislaçào em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Ddda no Paro de Cintra, aos 11 de agosto 

de  1860. -EL-REI, com rubrica e guarda.- Antottz'o Jose' d'dvila. - 
Logar do s&llo grande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarro de Lwboa de 3 de setembro, n o 200) 

Decreto de 28 de agosto de 1860 

Em conformidade do artigo 1 i." da carta de lei de l i  de agosto cor- 
rente: hei por bem determinar qiie, para a fisealisdção e arrecadagáo dos 
direitos de  merc& e do respectivo imposto de sraçao, se observe o regu- 
lamento que d'esle decreto faa parte e com elle baixa assgnado pelos 
ministros e secretarios d'estado das dirrersas repartições. 

Os mesmos mintstros e secretarios d'estado assim o tenham entendido e 
f a ~ a m  executar. Paro, em 1 8  de agosto de 1860.-Riri.- Marquez de 
Lodd - Alberto Anionio de MOI aes Caroalho - Belchior Jus6 Gar~ez - 
Carlos Bento da Sdoa- Thiago Augusto Velloso de Horta - Anton~o JosB 
d'AvzEa. 

I;!l:ULAS' \?O P A R I  A P I S C I L I S A C ~ O  E A R R E C A D A Ç ~ O  DOS I1li;l [TOS DE IERCÈ E DO I;E.IIECTWO 
IXPOSTO DE lIA@O, EiI E I R U O N R  COii A CARTA DE LEI DE i1 DE AGOSTO DE i 8 6 0  

Artigo 1.' Pelos ministerios dos negocios do reino, ecclesiasticos e de 
justiça, da guerra, da marinha e ultramar, estrangeiros e das obras publicas, 
commercio e iudustria serão rernettidas com a possivel brevidade a'secre- 
taria d'estado dos negocios da fazenda relaròes de todos os empregos da 
dependencia dos mesmos ministerios, com designação dos respectivos or- 
denados e mais vencimentos. 

Art. 2.' E m  vista das relações mencionadas no artigo antecedente serito 
fixadas na dita secretaria d'ebtado em Iirros, para esse fim destinados. as 
lotações que hão de seriir d e  base ao calculo dos direitos de  merc& de 
todos os empregos sujeitos a essa contribuiq<io e ao imposto de viação. 

Art. 3." Prlos sohreditos ministerios se darS conhecimento á secretaria 
d'estado dos negocios da falenda de todas as nicrces bonorificas o11 Iiicra- 
tiras que por elles [orem feitas, e d'aquellas que já o foram, mas de  que 
aioda se nao pagaram os direitos devidos, indicando-se o local da rcsidencia 
do agraciado, quando a rnerc& seja honorifica. 

Art. 4. O Igual conhecimento ser& dado com a possi\el brevidade, pelos 
ditos ministerios á mesma secretaria d'estado, das nomeaiòes que forem 
feitas por todas as corporapões, auetoridades e chefes de repartiçào da sua 
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dependencia que tbm faculdade de promover empregos, bem como das 
nomeações já feitas, de que ainda se não pagaram direitos. 

Art. Eilo Em vista das participações a que se referem os artigos 3.' e 4 O, 

e dos competentes livros de lotações, mencionar-se-ha no I i ~ r o  de registo, 
a que allude o artigo 3: da citada carta de lei, o nome de cada um dos 
agraciados, a natureza da merc&, a ddta do diploma que a liouier feito, a 
imporlancia dos direitos que dever e do respectixo imposto de ilação, e o 
local da residencia do agraciado, quando a merc8 seja honorifica. 

Art. 6.' Toda a pessoa agracidda com merct? de que deia direitos so- 
licitar8 pela referida secretaria d'estado, dentro do prazo de dois mezes, 
a contar da data em que tiver conhecimento oilicial da merck, guia para 
pagar os mesmos direitos de prornpto, em diriheiro ou em titulos de divida 
fundada interna ou externa de 3 por cento, pelo seu >alar iiominal. ou a 
faculdade de os satisfazer dentro do praso de 4 annos por encontro no 
vencimento certo que receber pelos cofres do estado, OLI por ineio de  
prestaçaes por ella pagas directamente, quando o rencnnento for incerto 
ou quando não o tenlia. 

$ unico. O praso de 2 mezes marcado n'este artigo contar-se-ha, 
quanto hs pessoas que forem agraciadas com pensões, desde a data em 
que tiverem cabimento par4 serem abonadas do seu vencimento. 

Art 7." Se no referido praso de 2 mezes o agraciado não satisfizer 
de prompto os direitos e imposto _que de\er, tenha ou não solicitado a 
faculdade de os pagar por encontro ou prestações, serdo expedidas as or- 
dens necessarias pela dita secretaria para se effectnar a cobrança no praso 
de 4 annos directamente do agraciado, ou por inter$ençao do pagador do 
cofre por onde elle receber o seu Jeilcimento. 

Art. 8.' No caso de deverem ser pagos os direitos em dinheiro, passar- 
se-ha gula para se effectuar o pagamento na administraçáo geral da casa 
da moeda e papel selado, conforme a pratica em iigor. 

Art. 9.' Quando os direitos hajam de ser pagos em titulos de diiida 
fundada, passar-se-ho guia para se realisar o pagamento dos mesmos di- 
reitos e do respectivo imposto de viação na thesouraria geral do ministerio 
da fazenda, com as foimalidades que ate agora se tem usado, quando por 
esse modo se t&m feito pagamentos de direitos de mercês honorificas 

Art. 10." As guias para pagamento de d i ie i~o de mercês lucrativas serão 
passadas previamerite a expedição do diploma de encarte. Aquellas porCm 
que disserem respeito a rnercbs lionorificas, serno passadas á ~ i s t a  do diploma 
de encarte, por onde conste o pagamento do respectivo imposto de sêllo. 

Art i 1.' Os a;raciados que pagarem direitos de f~rompto em dinheiro 
ou em titulos de divida fuiidada apresentarão na secretaria d'estado dos 
negocios da fazenda os conhecimentos que Ihes forem paisadns na estação 
competente, a fim de se mostiarem isentos de responsabilidade; e tomada 

nota no li tro de registo de  que se effectuou o pagamento, se a mercb for 
honorifica, passar-se-ha pela mesma secretaria d'estado, no diploma do 
agraciado, a quitayáo da sua responsabilidade, e se a merc& for lucrativa, 
será restituido o conhecimento ao apiesentante para em vista d'elle se lhe 
passar o necessario diploma na secietaria d'estado ou reparticZo por onde 
dera ser expedido. 

Art. i Z 0  Se b pagemento houver de ser feito por encontro no íenci- 
mento do agracia&, ou em prestações por elle pagas directamenlc, lar- 
se-ha a necessaria comrnunicaçáo do despacho qne assim o resolver ao 

sraciado o seu ministerio competente, para expedir ou fazer expedir ao a, 
diploma, com declara<ão do modo por que ha de fazer o pagamento; e 
será extrahrda do livro de  registo mencionado no artigo 5: e remettida 
ao competente delegado do thesouro uma conta dos respectivos direitos de 
merc& e imposto de viação. 

Art. 13.' O delegado do thesouro, por intermedio do escrivão de fa- 
zenda do concelho ou bairro aonde o agraciùdo residir, fará processar 
48 conhecimentos conforrne o modelo junto, pagateis mensalmente dentro 
do praso de 4 annos, cada um dos quaes conhecimentos representará a 
quadragessima oitava parte da  importancia total devida por aquelles direitos 
e impostò. 

Art. 14.' Os conhecimentos mencionados no artigo precedente serão 
entregues ao recebedor do concelho ou bairro para procede% opportana- 
mente á sua cobrariça; e quando n30 sejam pagos nas epochas competen- 
tes, praticar-se-hão a respeito d'elles as mesmas diligeucias que se exe- 
cutarem para tornar efkctiva a arrecadac~o das diiidds proienientes dos 
impostos de repartição ou lançamento, em conformidade do $ iinico do 
artigo 6." da sohredita carta de lei. 

$ unico Os primeiros ta!òes dos ditos conhecrmentos ficarão no cartorio 
do escrivão de fazenda formando responsabilidade ao recebedor, pelo qual 
serão remettidos, ate ao dia 10 de cada mez, ao delegado do thesouro os 
segundos talões d'aquelles conhecimentos que tiverem sido pagos no mez 
anterior . 

Art. 15." Os delegados do thesouro remetterão, at8 ao dia 20 de cada 
mez, B dita secretaria d'estado relações dos conhecimentos cobrados no 
mez anterior nos dirersos concelhos ou bairros do respecti\o districlo, in- 
dicando os nomes e empregos dos de~edores  e as quantias que pagaram. 

Art. 16 O Dos pagamentos assim feitos se tomar& nola no competeote 
livro de registo para constar em qualquer tempo o estado de arrecadação 
do debito de cada um dos agracrados. 

Art. t7.O Antes de se determinar o modo por que deiem ser pagos os 
direitos e imposto de mercês lucrati~as,  não se passará ao agraciado carta, 
alvarh ou provimento com relação á merc& por que forem devidas as ditas 



DECRETO & 1 DE IUXHO DE 1864 

eontribuiçoes; mas quando as mercês forem honorificas, a expedição do 
diploma precederá a expedição da guia para pagameiito das mesmas con- 
tribui~ães. 

Art. 18,' Logo que O agraciado com mercê lucrati\a apresente docu- 
mento legal, por onde mostre que pagou de prornpto os direitos e imposto 
que devia, ou que se acha determinado que os pague por encontro no seu 
vencimento ou por meio de prestações, ser-lhe-ba expedido o respectivo 
diploma, com declaração expressa do modo por que pagou ou ha de pagar 
as referidas contribuições. 

Art. 19." Em todos as repartições será impreterivelmente suspeuso o 
vencimento e exercicio a todo e qualquer empregado que não apresentar 
a respectiva carta ou prorimento em derida forma dentro do praso de  
ó mezes, sem que para assim se proceder haja dependencia de ordem 
especial j. O chefe de repartição que nao cumprir este preceito, e o pagador 

, que satisfizer o vencimenlo a algum empregado qiie nlo se tenha encartado 
ao referido praso, ficam responsaveis pelos direitos e imposto que o em- 
pregado dever, no caso de insolvabilidade d'elle. 

Art. 20." Findo o praso de 4 anrios marcado no artigo 6.0, o apra- 
ciado, que houver satisfeito os direitos de merc& e o imposto de biayão 
por meio de encontro no seu vencimento ou por prestações, apresentará 
na secretaria d'estado dos negocios da fazenda documentos que comprarem 
a effectividade do pagamento, para em vista d'elles se lhe passar quitação 
do seu debito no respectivo diploma. 

f, unrco. Os documentos a que se refere este artigo são os conbeci- 
mentos, a que allude o artigo 1 3 . O  

Art. 21 ." Os devedores por direitos de mercês anteriores A promulgação 
da lei de 1 1  de agosto corrente poderão gosar o beneficio concedido pelo 
artigo 4: d'ella, uma tez que assim o requeiram pela secretaria d'estado 
dos negocias da fazenda, dentro do praso de 4 mezes, contados da data 
da publicaçào da mesma lei. 

Art. 22.' Os de~edores  de que trata o artigo antecedente que houverem 
j B  satisfeito o Imposto de 5 por cento, addicional aos direitos, por que 
eram responsaveis, e o respectiro imposto para amortisação das notas do 
banco de Lisboa, não têm direi10 á restituiçáo d'essas contribuiçòes, em 
vigor ao tempo em que as pagaram, nem serào obrigados ao pagamento 
do imposto de viação. 

Art. 23.' Os mesmos devedores que tiverem j& comepado a pagar os 
direitos de mercê por desconto nos seiis iencirnentos, em virtude das dis- 
posições do decreto de 31 de dezembro de 1836 e do de 28 de outubro 

' Vé] as portarias de 17 de maio e de 10 de setembro de 1861, e de 22 de junho 
$0 iW. 

de 1842, querendo utilisar-se do beneficio concedido pelo referido ariigo &.O 

da lei de 11 de agosto correule, pelo resto que ainda deverem, juntarao 
aos seus iequerimentos as cartas, alvarás ou provimentos que Ihes tiverem 
sido passados, e documentos que mostrem quanto tem pago por conta de  
seus debitos, para se conliecer a quantia em re l a~ão  á qual podem gosar 
o indicado bene6cio 

Art. 24." Aquelles a quem tenha s ~ d o  permittida a faculdade de pagar 
tanea- por encontro ou prestações ndo so os dtreitoe de merck, mas simL.! 

mente os impostos addicionaes, tarnbem não t8m direito á restituiqão d a  
parte d'esses impostos.que houlerem pago, nem s30 obrigados a satisfazer 
o imposto de viação; porem poderão utilisar-se do beneficio concedido pelo 
artigo 8 " da sobredita lei, em relação á quantia que ainda deverem por 

' direitos de mercê e impostos addicionaes indistinctamente. 
Art. 2E.O Sdo iseoios de direitos de mercê os vencimentos correspon- 

dentes a commissòer temporaiias de sertiço publico. 
Art. 26." A importrincia dos encontros ou prestações, em que hajam de 

ser pagos os dire~tos de mercCs temporarias, será fixada de  modo que a 
fazenda publica fiqoe embolsada dus direitos dentro do praso da nomeação. 

Paro, em "1 de agosto de tS80.-i5farqucz de Lould-Alberlo AntonEo 
de 3foraes Caraalho - Belchtor Jose' Garcez - Carlos Bento da  Silva - 
-1ãiago Augus(o Velloso de Korta -Antonio José d'Bv11a. 

(O»ulkzmos o mode:o junto a este regulanento). 
(So Diarzo de Lzsóoa de 3 de setembro, n."$00). 

Decreto de 1 de junho de 1864 

Tendo a experiencia mostrado a neceseidade de regular o modo pratico 
de  dar execução ao disposto no a r t~go  6.0 da carta de lei de l i  de agosto 
de 1860, para a cobrança dos direitos de merces honorificas ou lucrativas, 
por inter\enyão dos pagadores dos cofres por onde os agraciados recebe- 
rem os seus vencimentos, quando a mesma cobrança não possa ser realtsada 
por qualquer circomstancia directamente do agraciado, no intuito de  que 
a mencionada lei tenha pleno e inteiro ciimprimerito, recebendo-se os 
direitos devidos precisamente nos prasos a111 estabelecidos: hei por bem 
determinar o segiiinte: 

Artigo 1 .O As prestações de direitos de mercês honorificas ou lucrativas, 
cuja cobrança estiver em atrazo e que não poderem ser arrecadadas volun- 
tariamente, parido debidas por pessoas que recebam algum vencimento 
pelos cofres das repartigóes do estado, das camaras munieipaes ou dos esta- 
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belecimentos subsidiados pelo estado. serão descontadas n'esse vencimento 
pelos thesoureiròs ou pagadores que o satrs6zerem. 

Art. 2." Para se e5ectuarem os descontos aos devedores que receberem 
os seus vencimentos pelo cofre central do ministerio da fazenda, fará o 
delegado do thesouro no districto de Lisboa transferir para o mesmo cofre 
como dinheiro, e em conta de passagem de fundos, os dociimentos de co- 
brança das prestações em divida, os quaes serão pelo thesoureiro pagador 
entregues aos devedores no acto do pagamento, em substitui~ào de igual 
quantia em dinheiro. 

Art. 3." Quando os vencimentos forem pagos pelos cofres centraes dos 
districtos do reino e ilhas adjacentes, far-se-ha a transferencia dos docu- 
mentos para os respectivos cofres centraes, e pyaticar-se-ha o mais que 
fica determinado no artigo 2.O 

Art. 4.' Quando os vencimentos forem pagos pelos recebedcres das 
comarcas, em cujo poder existirem os documentos de cobrança dos men- 
cionados direitos, farão os mesmos recebedores os descontos, entregaiido- 
os ditos documentos aos de~edores.  

Art. 5.' Quando os vencimentos forem pagos pelo recebedor de uma 
comarca, e os documentos de cobrança dos direitos existirem em poder 
de  outro recehedor, serão os mesmos documentos transferidos como pas- 
sagem de fundos para o recehedor que fizer o pagamento, a fim de,serem 
por elles realisados os descontos. 

Art. 6." Quando os vencimentos nâo forem pagos directamente pelo 
cofre central do ministerio da fazenda ou pelos cofres centraes dos  diverso^ 
districtos, nem pelas recebedorias de comarca, mas por outras repartirões, 
o respectivo delegado do thesouro fará remefter ao thesoureiro ou pagador 
da competente repartição uma relação dos deledores com declaraiáo das 
prestações em divida, e á propor~ào que se forem effectuando os descontos, 
os recebedores de comarca ou bairro, que possuirem os documeiitos de 
cobrança, os entregarão ao sohredito thesoureiro ou pagador, cobrando 
d'este a importanela das prestações descontadas, depois do que serão os 
documentos entregues aos devedores. 

Art. 7.0 No vencimento de cada mez serão de5contadas duas prestaeões 
dos direitos devidos, em quanto houver atrazo no pagamento d'ellas; e 
vencido o atrazo, descontar-se-ha oina só prestaçdo no vencimento de rada 
mez. 

Art. 8 . O  As prestações serào descontadas pela ordem da numeração dos 
respectivos documentos de cobrança. 

Art. 9." O thesoureiro, pagador ou recebedor de comarca, que, tendo 
em seu poder os documentos de cobranca ou a relação a que se refere o 
artigo 6.', não effectuar os descontos das prestações nos vencimentos que 
~atisfizer, fica responsavel pela importancia das prestações que deixar de 

descontar aos devedores de direitos de mercê, e esta responsabilidade se 
lhe fará effectiva pelos meros competentes. 

Art. 10." Os documentos de  cobrança por direitos de mercê que de ora 
em diante se processarem serào carimbados com o sêHo branco da com- 
petente repartição de fazenda. 

0 s  min1stros-e secretarios d'estado das dirersas repartições assim o te- 
nham entendido e façam executar. Paro, em I de  junho de 1864.-REI. 
-Duque de LouU- Gaspar Perezra da Stlva- Joaquim Thomás Lobo 
d'Aoila -José Gerardo Ferreira Passos - Josd da Silua Mendes Leal - 
João Chrysostomo de Bbreu e Sousa. 

(Ao Drarzo de Lzsboa de 17 de junho, n* 133). 

Lei de 23 de abril de 1866 
Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 

Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1 .O São isentos de direitos de mercê e s&llo todas as encommea- 
daçõps ou provimentos temporarios das parochias, de coadjutorias, d e  
curatos e de thesourarias nas ilhas adjacentes. 

Art. 2." Fica revogada a legisfaçgo em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço da  Ajuda, aos 23 de abril d e  

1866. -EL-REI, com rubrica e guarda. -Antomo Maria de Fades Pe- 
reira de Mello. -Logar do s8llo grande das armas reaes. 

Carta de  lei, etc. 
(No Diarzo de Lzsboa de 7 de maio, n.' 1OZ). 

Lei de 1 cie julho de 1867 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geracs decreta- 
ram e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.0 O s  direitos das mercbs hnnorificas ou lucrativas que forem 
concedidas d a  data d a  publicação da presente lei em diante, e o corre- 
spondente imposto de viavão serão pagos em moeda corrente por uma s6 
Tez, dentro do praso de 2 mezes, a contar da  data da  mercê, se os 
a-aciados assim o pretenderem, ou por meio de prestações mensaes, que 
nunca excederão o numero de 48. 

46 - 
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Art. 2.0 Aos agraciados que se aproreitarem da primeira fórma de pa- 
ãamento estabelecida no artigo antecedente, ser i  concedido o abatimento 
de 10 por cento dos respectiros direitos. 

Art. 3." O minimo de cada presiacao 6 fixado na quantia de 1$000 rkrs. 
$ unico. s e  a bomma dos direitos e ~mposto não chegar a k8J000 r&, 

far-se-ha o pagamento em tantas prestações quantas bastem para que 
nenhuma d'illãs sela inferior a i$000 161s. 

Art. 4,"s jiiizes de direito de primeira instancia, que da data da  pu- 
blicação d'esta lei em diante forem promovidos de uma para oulra classe, 
pagarão os direitos de mercê e mais contribuições correspondentes á me- 
lhoria que tiverem de vencimento. 

Art. 5: São isentos de direitos de mercê as gratificações e bem assim 
os abonos feitos para despezas de representação 

Art. 6 . O  Quando o empregado ou o indiriduo agraciado com merc@ pe- 
cuniaria não chegar a exercer o emprego para que foi nomeado ou a fruir 
a mercê que Ilie foi concedida, ser-lhe-hão restituidos os direitos pagos. 

$ unico. S e  o empregado Fallecer dentro de um anno da data da posse, 
ou a mercb for frnida por menos d'esse praso, os direitos serão pagos p o  
ra ia  do tempo do serviço do goso, devendo resttiuir-se os que  excederem 
essa proporção, se já estilerem integralmente satisfeitos I. 

Art. ?.O E o governo auctoriaado a fazer o necessario regulamento, in- 
corporando n'elle toda a legislação que a esta lei se nBo oppozer relativa- 
mente a direitos de mercê. 

Art. 8." Fica revogado o artigo 6.O da carta de  lei de  18 de agosto de 
1.848 e qualquer outra legislação em contrario. 

Mandâmos portanto, etc. Dada no Paço d'A~uda, aos 1 de julho de 
de 1867. - XL-REI, com rubrica e guarda. - Arblonz'o Naria de Fontes 
Pereira de He1lo.-Logar do sbllo grande das armas reaes. 

Carta de lei, etc. 
(No Dtarso de Lzsboa de 5 de lulho, no IU). 

1 Um indiyiduo cpe foi nomeado escrivâo da camara mas que fruiu eite emprego 
por menos de um anno, so é obrigado a pagar direitos'de mercio em pioporção do 
tempo que serviu, e pode pedir a restituiçào dos que pagou a mais Para obter esta 
rodituiqáo deve pedil-a por nieio de um requerimento, lduçado na caixa dg minISteTl0 
da fazenda, o qual ha de ser processado pela direeçáo geral das eontribuiçoes directas. 
Mas, se esse indiviùuo deixando de exercer aquelle emprego por ter sido annullada a 
nomeação, comeqar a kercel-o interinamente em virmde de suec~ssivos provimentos 
tnmensaes devem então ser liquidados novos direitos de mercb por estes provimentos, 
CUja pereAtaoem e de I2 por cento do vencimento correspondenle ao tempo por que 
exerceu o eorntanto que a somma de lodos os direitos pagos não exceda a 
~ ~ e s p a n d e n t e  ao; do provimento vitalicio do mesmo emprego - Rev. de Leg. e de 

~01. I5 O, n." 740, pag 181 e 182. 

Decreta c?e 30 de novembro de 1868 

Ha~endo-me suppIicado algumas pessoas despachadas com merc&s ho- 
norificas que me digriaqse de ihes acceitar as reniincias d'essas mercês, al- 
legando razões ponderosas a que tenho dttendrdo, mas convindo estabelecer 
a este respeito regras fixa$ e invariaveis, pelas quaes fiquem definidos em 
epocbas determinddas os direitos da fazenda publica e as obrigaç6es dos 
agraciados, sem gravame d'egtes, nem desattenção ás suas particulares 
circumstancias; bei por bem, usando da auetorisação concedida ao meu 
governo pela carta de lei de 9 de setembro do corrente anno, decretar o 
seguiote: 

Artigo 1.' Toda6 as pessoas que forem agraciadas com merces Iionori- 
ficas, e que dentro dos prasos estabelecidos no C$ seguinte. coniados da 
data em que se Ihes der couhecrmento official de taes niercks, não apre- 
sentarem requerimento na secretaria d'estado dos negocios do reino, no 
qual expressamente as renunciem, ficam obrigadas ao pa, uamento dos di- 
reitos de mercê e mais impostos que por ellas forem devidos. 

unico. O praso da apresentação das renuricias na sobredita secretaria 
d'estado ser& de 2 mezes para as pessoas residentes no continente do 
reino, de 4 mezes para as que residirem nas demais partes da Europa, 
e de 1 anno residindo os agraciados fira da Europa. 

Art. 2.' As disposiç6es do artigo anlecedeiite são tarnbem applicareis 
ás pessoas anteriormente agraciadas com merc&s honorificas. N'esta hypo- 
these os prasos contar-se-h80 da data em que for publicado o presente 
decreto, e os requerimentos em que os interessados pedirem a acceitação 
das renuncias serão instruidoa com documento comprovativo de nunm te- 
rem feito uso das m e r ~ & ~  renunciadas. 

Art. 3.' Ficam revogadas qiiaesquer disposiç6es em contrario. 
O  residente do conselho de ministros, e os ministros e secretarios de 

estado de todas as repartições assim o tenham entendido e façam executar. 
Paço, em 30 de novembro de l868.-Rs1.-Harquez de Sá da B a n h a  
- Atttonio, Bispo de Vazeti - Antolazo Pequito Smas de Andrade - Josd 
Maria Latzno Coelho - Sebustrão Lopes a'e Calhearos e Menezes. 

(No Dtano de Lzsboa de 7 de dezembro, n O 479). 
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Lei de 1 de setembro de 1869 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portiigal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e "6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." Os empregados das duas camaras legislativas, que forem 
nomeados da data da presente lei em diante, ficam sujeitos a pagar ao 
estado um imposto igual ao imposto denominado «direitos de merch .  

Art. 2.O Os actuaes empregados das duas camaras, quando obtiverem 
melhoria de vencimento, ser30 tambem sujeitos ao imposto de  que trata 
B artigo antecedente, pela parte de seus vencimentos que constituir me- 
Iboria. 

Art. 3 . O  As mezas das duas camaras farão o regulamento para a exe- 
cução da presente lei. 

Art. 4." Fica revogada a Iegislaqão em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, em L de setembro de  1669. 

- EL-REI, com rubrica e guarda. -Awelmo José Braarnearnp. - Lagar 
do sêllo grande das armas reaes. 

Carta de  lei, etc. 
(No Dmrzo do Governo de 9 de setembro, n o  204) 

Lei de 31 de maio de 1870 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as côrtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1." & o goierno auctorisado a substituir por um só imposto, que 
se  denomina~á «imposto unico de mercês)), os actuaes diieitos de mercê, 
e correspondente addicional de  20 por cento para viayâo, o imposto do 
s&llo respectivo, e o de emolumeutos das secretarias d'estado, de qiie 
tratam o decreto com força de (ei de 31 de dezembro de  1836, a lei de 
16 de abril de  1867 e o regulamento de 2 de dezembro de  1869. 

Art. 2 O abatimento de t O  por cento, estabelecido na lei de 1 de 
julho de 1867 para os drrertos de merc6, s e r i  applicaiel ao novo imposto 
de que trata a presente lei 

Art. 3." Para o pagamento em prestações fica reduzido a 3 unnos o 
praso de  4 annos marcado no artigo 4.O da carta de lei de 11 de agosto 
de  1860. 

Art. &.O Fica reuogada a legisluçáo em contrario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 35 de maio de 1870.- 
EL-REI, com rubrica e guarda.-Duqw de Saldanha-Antonio Rodr igw 
Sampazo-José Dtas Ferreira-D. Antonzo da Costa de Sousa de Macedo 
-Dlarquez d'81xggqaa. 

Carta de lei, ete. 
(No Dza?zo do Gwerno de 1 de ]unho, n i 21) 

Lei de 20 de março de 1875 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algawes, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e 06s queremos a lei seguinte : 

Artigo t.' O pagamento em prestações dos direitos por merc&s lucra- 
tivas, quando os agraciados tirerem pelas mesmas merchs ordenado ou 
vencimento certo, será realisado por meio de encontro no ordenado ou 
vencimento mensal que perceberem. 

$ unico. Os agraciados com mercês lucrativas sem vencimento certo por 
qualquer cofre, qiie, admittidos ao pagamento dos respectivos direitos em 
prestaçòes, n5o salisfizerem, serão suspensos por todo o tempo que esti- 
verem em d i~ ida  

Art. 2." O pagamento em prestações dos direitos devidos por merc&s 
honortficas será sempre garantido com caução ou fiança idonea, 

$ unico. Quando porkm o agraciado perceber vencimento certo por - qualquer cofre, poderá ser admittido a pagar as prestaç6es por encontro 
no mesmo teucimento. 

Art. 3 . 3 e n h u m a  pessoa agraciada com mercê honorifica, pela qual 
sejam devidos direitos de merc8, poderh usar da mercê sem que se mos- 
trem pagos os respeeticos direitos, ou garantido o pagamento em presta- 
çóes, no? termos do artigo antecedente. 

unlco. As Pessoas agraciadas com mercês hooori6cas, que ainda n8o 
tenham requerido o pagamento dos respectivos direitos em prestações, é 
concedido O praso de 2 mezes contados da data da publicaç~o da presente 
lei para requererem essa fórma de pagamento. 

Art. 4 O O praso para pagameíito de direitos de merc6 será de 3 mezes 
para os agraciados residentes nas rlhas adjacentes, de 8 mezes para os 
que residirem nas provincias ultrdmarioas de &quem do Cabo da Boa 
Esperança, e 18 mezes para os que residirem nas proriocias ultramarinas 
de além do mesmo cabo. 

Art. 5." A successão em mercê de tltulos de juro e herdade é declarada 
comprehendida na pauta regiilameotar aunesa ao decreto de 31 de de- 
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zembro de 1836, e sujeita por taiito aos direitos de merc& estabelecidos 
na mesma pauta para os r e s p c ~ t i \ ~ S  tiiulos. 

$ unico. Na liquidação dos direitos de merc& por titulo de juro e her- 
dade, se houver logar a pagamento de direitos pelos titulos immediatos 
inferiores, deverão estes ser considerados como sendo de vidas. 

Art. 6 . O  Nas merc&s de titulos em mais de uma vida, quer se designe 
ou não a pessoa em que a vida haja de \erificar-se, só depois de veriticada 
esta serh devido o pagamento dos direitos correspondentes ao titulo. 

Art. 7.O 0 s  direitos de merc&, pagos por serientia temporaria, serão 
levados em conta, quando o fuoccionaiio que os pagou passar a serventia 
vitalicia do mesmo logar 1. 

Art. S." As gratificações abonadas por desempenho de commissões 
temporarias de serviço publico, e as inlierentes a empregos que t&m orde- 
nados certos, quando os ordenados constituem a parte principal dos res- 
pectivos vencimentos, declaram-se isentas de direitos de merc&. 

Art. 9.' Fica pertencendo ao ministerio dos negocios áa fazenda, pela 
direcção geral das contribuições directas, a formação e successiras reformas 
da tabella das lotaçoes de iodos os empregos publicos sujeitos a direitos 
de merc& 2. 

Art. 10." O governo fará os regulamentos necessarios para a execução 
da  presente lei, codificando em um só diploma todas as disposições que 
ficarem iigorando sobre drreitos de merc& 

Art. i 1.' Fica por esta fórma alterado o artigo 6 O da carta de lei de 
I I de agosto de 1860, e interpretados o decreto de 31 de dezembro de 
1836, o artigo 2." da lei de 11 de agosto de i860 e o artigo 5.' da lei 
de  1 de julho de 1867, e revogada toda a legislação em contrario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 20 de março de 1875.- 
EL-Rei, com rubrica e guarda.-Antonzo Xarza de Fontes Pereira deMello. 
- Antonzo Rodngues Sampazo - Augusto Cesar Barlona de Freztas - 
Anlonio de Serpa Pimentel. - Joào de Andrade Corvo -Antonio Cardoso 
Avelzno. -(Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dzarzo do Gooerno de 1k de abril, n " 82). 

1 Este artwo revogou a doutrina da portaria de t 9  de março de 1861 
2 Um indiGduo, &spachado em t877 para um emprego dependente do miuisterlo 

da lustiça e com lota$ão Ia anteriormente fixada, ndo pode rer obrigado a pagar os 
respectivos direitos de msrc8 segundo uma lotasão feita em 1879, unieaniente Sob in. 
formação do escrivão de f~zenda, tendo requerido em devido tempo a liquida$2o dos 
respectivos direitos Principal legislagao sobre a Iiqurdação e coùranpa dos direitos de 
merc8 especi,ilmente noqi;e respeita a lotncões O artigo 9 "  da lei de 20 de marco de 
1875 i ã o  esta. em vigor emquanto ndo fõr regulado pelo governo Meios de deflza e 
OPPosiçào de que segundo a actual Icgisldçán p o d ~  valer-se o funcciouario que, na li- 
qnidaW0 e eobn&a doa ùiratoa ùc nqerce eó~i:qdidu com aiujustiea ou exce,sos das 
auetoridades e a,o?ntes fi icaes R i c  de ~ c ;  e de Jur . vol 43 ", n a  689. pa3.389 a3Y4, 
vul i a o ?  n o  683, pag 101 e 135, e li" 706, [iag i F ' i  e seç 

Decreto de 20 de dezembro de 1877 

Tendo-me sido presente a representação do reverendo arcebispo de Goa, 
primaz do Oriente, acerca da conveniencia de  tornar extensivo a varios 
empregados da sua archidiocese o beneficio estabelecido na carta de lei 
de 23 de abril de 1866, que isenta de direitos de merc& e s&llo todas as 
encommendações ou prorimentos temporarios de parochias, de coadjutorias, 
de curatos e de thesoorarias nas ilhas adjacentes; 

Usando da  auctorisaçáo conferida ao governo pelo artigo 15." $ 1." do 
Acto Addicional h Carta Constitucional da monarchia; 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho de minisiros: 
Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo i.' São isentos do pagamento dos direitos de mercê e s&llo as 

nomeações dos encommendadus, capellâes, catechistas, sacristães e mei- 
rinhos da archidiocese de Goa. 

Art. 2." Fica revogada a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramac 

assim o tenha entendido e faça executar. Paço, em 20 de dezembro de 
1877. -REI. - Josd de Mello Gouvna. 

(No Diario do Governo de SQ de dezembro, n o 99'2) 

Decreto de 17 de julho de 1878 
Tendo-me sido presentes as representações dos reverendos bispos de 

Cabo Verde e de Macau Acerca dg couveniencia de tornar extensivo a varios 
empregados das 4UdS dioceses o beneficio estabelecido na carta de lei de 
23 de abril de 1866, qiie i5enta de direitos de mercb e de s&llo todas as 
encommendações ou provimentos temporarios de parochias, de coadjutorias, 
de curatos e de tbesoureiros nas ilhas adjacentes; 

Considerando que igual beneficio foi ja applicado, por decreto de 20 de 
dezembro ultimo, á archidiocese de Goa; 

Usando da auclorrsaçao conferida ao goterno pelo artigo l 5 . O  $j 1 . O  do 
Acto Addicional h Carta Constitucional da moriarchia, 

Tendo ouvido a junta ~oiisultiva do ultramar e o conselho de ministros: 
Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo Ia0 São isentos do pagamento de direitos de merc8 e de s8llo as 

nomeações dos encommendados, capellães, catechistas, sacristâes e mei- 
rinhos das diorcses de Cabo Verde e de nluraii. 

Art. 2." Fica ie\ogada a legislação em contrdrio. 



O ministro e secretario d'estado dos negocios d a  marinba e ul tramar 
assim o t enha  entendido e faça executar. Paço, e m  17 de  julho d e  1878. 
- REI. - T h m á s  Antonio Rzbeno F e r r e ~ r a .  

(No Diario do Governo de 20 de julho, n O 160). 

Lei de 31 de março de 1880 

(Acha-se transcrabla n'esta Collecção, pag. 348). 
(No Dzwo do Governo de 5 de abril, n 75) 

Decreto de 26 de junho de 1880 

D e  conformidade com o disposto no art igo i." unico da ca r ta  de lei 
de 31 d e  março proximo findo: hei  por bem appro\,ar as novas tabellas 
de direitos d e  meicê  e d e  matriculas e cartas, q u e  baixam assignadas pelo 
ministro e secretario d'estado dos negocios d a  fazenda. - 

O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha entendido e faça 
executar. Paço, e m  26 de  junho d e  1880. -Reta- Henrzque de Bar ros  
G o w .  

DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 4580 7Z9 

Tabella dos diieitos de mercè, organisada sobre a base da pauta regulamentar 
annexa ao decreto de 31 de dezembro de 1836, com as alterações que resuita- 
ram da leglslaçao subsequente ao mesmo decreto, e approvada por deereto da 
presente data, para eaecu$áo d a  carta de lei de 31 de margo de 180. 

KercEs Direiias Legiala@a rospertira 

. . . . . . . . . . . .  Duque ou duqueza, em vida 
Sendo de juro e herdade ......... 
Passando de vida a juro e herdade 

Marquez ou marqueza, em vida 
Sendo de juro e herdade 
Passando de vida a juro e herdade 

Conde ou condessa, eni vida 
Sendo de juro e herdade 
Passando de vida a juro e herdade 

Visconde ou viscondessa, em vida 
Sendo de joro e herdade 
Passando de vida a juro e herdade 

Barão ou baroneza, em vida 
Sendo de juro e herdade 
Passando de vida a juro e herdade 

Ninguem podera gosar de alguns d'estes litulos 
sem ter Daao os direitos dos immrdiatos infe- I . . 
riores 

Pela successão em merc8s de titulos de juro e her- 
dade são devidos os direitos de mercê acima 
designados para os respectivos titulos 

h'a liquidação dos direitos de mercê por titulo de 
juro e herdatle, se houver logar a pagamento de , 
direitos pelos tituios irnmedlatos inferiores 
deverão estes ser considerados como sendo d i  
vidas 

iUas merchs de tifulos em mais de uma vida, quer 
se designe ou não a pessoa em que a vida haja 
de verificar-se, so depois de veriiicdda esta sera 
devido o pagamento dos direitos corresponden- 
tes ao titulo 

Pelas honras de duque, marquez, conde, vibconde 
ou barão, pagam-seosmesmos direitos que vão 
desimados para os proprios t~tulos 

~i tulojde parente em vida 
Sendo de juro e herdade 
Passando de vida a juro e herdade 

Por cada vida que se conceder nos referidos titu- ' 
tulas ante3 de verificados 

Quando se des,anar a pessoa em que de.va verifi- 
car-se a vidaa paaara esta o que accma se acha 
estabeleeidù. i a r â o  titulo respectivo 

1 &E06000 ' 
1 9208oOo 

4806000 
9608000 

1 4406000 
4808000 7206000 Pauta regulamentar 

1 8005000 annexa ao decreta 
4808000 t de 31 de dezembro 
4806000 de 1836 
960S000 
4806000 
7206000 

i 4405000 
1206000 

- Artigo 5 'daleide80 
de março de 1875. 

- Sunico do dito arligo. 

- Artigo 6 .qa  dita lei. 

Pauta annexa regulamentar ao decreto 

de 31 de dezembro 
de 1836. 



DIREITOS DE IERCE DECRETO DE 26 DE JUNHO DE I880 

MenEs Direitos Legidaçdo iespect:va 

Brazão de armas ...................... 
.... Aleaide mar e senhorio . . . . . . .  

Titulo de conselho . . . . . . . . . . . . .  
Tratamento de excellencia, não sendo annero a 

emprego ou dignidade. . . . . . .  
. . . .  Tratamento de senhoria, idem 

Tratamento de dom . . . . . . . . . . . . . . . .  
h h a r a  de licença para casamento ...... 
Alvara de filhamento de fidalgo cavalleiro.. 
Alwra de filhamento de Gdalno escudeiro . . .  
Alvara de filhamento de moç: fidal$o . . 
Pelo accrescentaolento de moço fidalgo a Gdalgo 

escudeiro ....................... 
Pelo accrescentamento de fidalgo escudeiro a fi- 

dalgo cavalleiro. . . . . . . . . . . .  
Alvara de cavalleiro fidalgo . . . . . . . . . . . . .  
Alvara de escudeiro fidalgo. . . . . . . . . . . . .  
Os foros que pertencerem por suceessão, ou que 

por lei OU eslyl0 constante competirem a em- 
pregos puhlicos não serão sujeitos a dire~tos de 
merc8 .... -'. ............... 

Tambem são isentos de direitos de merc8s osdi-' 
piomas de grandeza, qne se expedirem aos pares 
do reino, assim como as canas de conselho 
hrazão de armas, tratamento ou distincções, qué 
por lei ou estglo competirem a empregos publi- 
cns ou forem annexos a outro titulo ou digni- 
dade ......................... 

21.0a000 
1808000 
i208000 1 Paula regalamentar 

486000 
248000 
i Pá000 

Lei da 86 de mar çe ' de 1845 

Gran-cruz .......................... 
Commendador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cavalleiro ........................... 
Pelo transito de uma para outra das ordens mili- 

taiss paga-se metade dos direitos correspondeo- 
tes a cada grau. ..................... 

Os agraciados com decoraçòes da ordem militar de 
de S Bento de Aviz e da antiga e muito nobre 
ordem da Torre e Espada do valor ledldade e 
mento não são sujeiros a'direitos de merci: . 

Os estra<geiros não devem direitos de merc6 pelas 
decorações com que forem agraciados ...... 

Tenças, ardinarias e pensões pagam 90 por cento 
da sua imporlanLia annual 

Exceptuam-se as que tem a natuieza de es- 
mola, ou que são comprehendidas na5 dis- 
Posiçjes d o  decieto de 18 de outiibtv da 
483% as quaes não param direito algum . 

annexa ao decreto 
de 3'1 de dezembro 
de 1836. - I 

I 
- ' Lei de 9 de abril de 

1838. 

PauB regulamentar 
annexa ao decreto 
de 3 1 de dezembro 
de 1836. 

Alvaras de renuncia, 1,Z por cento das respectivas 
lotações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Carta de naturalisa~ão. 1G4000 
I . . . . . . . . . . . .  

Bullas para oratorio ou capella - . . . . .  1206000 
BuUas matrimoniaes para quem tiver inais de reis 
1008000 de renda . . 56760 . . . . .  Biiilas para provimento de bi~pado 606000 . . . . .  Bulias para dignidade das cathedraes 308000 

Bullas para renuncia . . . . . . . . . . . . . .  941000 
Annexação ou insti tuição de morgado, 19 pai cento .................... do seu valor 
Estabelecimento de companhias de commercio, 

sociedades. bancos aue dependam da aprirova- * .  .L . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ção do governo 
Licenças para venda hypotheea, ou sobrogação 

de bens dotaes de iapelld ou morgado, 4 3  pai . . . . . . . . . .  cento do seu valor ................. Apostilla de juro real 

Capellas nacionaes, 60 por cento do rendrmento de 
um anuo . . . . . . . . . . . . . . . .  

nkur hi.c11:13 PSI.C~I.: us dv ~otatit~lrCiiiieiitOs (i? i ' 
Do.ici,.s (IP ~ C U S  n3i.1nn?~.s, s(.jalil ile qiiz ndriiri~7.3 

i,ii<ni, GU 3.x c~ .n to  dz re~i~l~ilr i i lo dd uiii anu) 
Alvaras de manter em posse de bens nacionaes . 

EMPREGOS 

A Een'entia vilalicia ilc qualqiier emprego publico, 
sela de qiir natnrez:i f;r, o b i ~ p ~  ai) p.%aui~.ntn 
dé 60 Dor cento do rendimento de-uii anno, 
caleulãdo segundo o seu ordenado, proes e prel 
calça. Exceptuam-se os lugares ùegovernado- . . . . . . . . . . . . . . .  res civis 

N'esta disposição ficam comprehendidos os em- 
pregados ecclesiasticos de qualquer jerarchia 
que forem, salvas as exeepyôes legaes estabele. 
cidas po3teriormente ao decreto de 31 de de- 
zembro de l 8 3 b .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O provimento pelo tempo de um anno obnga ao 
pagamento dc .L2 por cento do vencimento oor- 
respondente Sendo por doi\ annos 24 por cento 
Por t r e ~  annob a 30 DOI Cento do rendimenlo ........ 
annual; c exced~ndo'a este yraso, ohsiga ao 
pa:arnenio de 60 por cento, como se fóra serven- . . . . . . . . . . . . . . .  iia-vitnlicia . .  -. 

Nos pruvinientos por menos de um anuo pagar- 
ça ha I2 por cento do vencimento correspou- 
dauta ~ L O  !empo concedtdo ........... I 

1EBW Panta regulamentar \ annena ao decreto 
de 31 de dezembro 

128000 de 1836 



DIREITOS DE MERCÊ 

Nos provimentos em que ndo houver declaracão 
de tempo, entender-se-ha que evitalicid, e n'eisa 
conformidade se cobrarão os direitos . . . . . 

Nas serventias vitalicias em que houver accessos 
e melhoramentos de rendd, pagar-se-hão os di- 
reitos correspondentes ao aceresrimo do venci- 
mento, qnaudo se verificar a promoção ou AR- 
gmento de ordenado.. . . . . . . . . . . . 

Quando o empregado ou individuo agraciado com 
merc8 pecuuiaria não chegar a exercer o em- 
prego para que foi nomeado oii a fruír a mere8 
que lhe foi concedida, ser-lhe-hãu restituidos os 
direitos pagou . . . . . . ..... . 

Se o empregado fallecer dentro de uni &no 'cia 
data da posse, ou a rnerct! for fruida por menos 
de um anno, os aireitos serão paqos pro rata do 
tempo do serviço ou goso, devendo remtmr se 
os que excederem e;sa proporção, se ]a estive- 
rem integralmente sdt~sfe~tos . . . . . . . . 

Os direitos de merc8, pagos por serventias tempo- 
rarias, serão levados em conta, quando o fmc- 
cionario que 03 pagou passar a serventia vit,aii- 
cia do mesmo logar . . . . . ... ... 

As gratificações abonadas por ùesempenho de com- 
missões temporarias de serviço publico, e as 
inherentes a empregos que tem ordenados cer- 
tos, quando os ordenados constitueni a parte 
prIQC1pal dos respectivos vencimentos, são isen- 
tas de direitos de merc6 . . . . . . . . . . . . . . .- 

- 

I Leaislaç8o respectirs 

I 

Pauta regulamentar 
anoexa ao detielo 
de 3l de dezembro 
de 1836 

Art~go 6.0 da lei de 
1 de julho de 1867. 

S unieo do dito artizo 

Artigo Igda l e ~  de $0 
de março de 1875 

Artigo 8 da dita lei 

Paço, em 26 de junho de 1880. - Hesrique de Barros Gomes. 
(Omittimos n tabella dos dzreitos de rnatrzculas e cartas, a p u d  selá 

trccnscrzptn no logar competente). 
(Na Dcano do G o a m o  de 3 de julho, n o  147). 

Portaria e Instrucções de 6 de dezembro de 1882 

Convindo que haja uniformidade no processo e enpediçzo dos diplomas 
de m a r t e  dos emprego4 publicos, a fim de  poderem ser detidamente 
Gscalrsados os direitos de merc& e s&llo deiidos pelas nomeaçôes: ha sua 
magestade el-rei por bem ordenar que n'este assumpto e em todas as 
repartições dependentes do miuisterio dos negocias do reino se obseriem 

PORTARIA E INSTRUCÇ~ES DE 6 DE DEZEMBRO DE 1882 733 

as instrucçlies d'euta data que vâo assignadas pelo conselheiro director 
geral de administração politica e civil do mesmo min~sterio. 

O que se communica aos civis dos districtos e a todas as 
auctoridades e corporacões a quem toca a execução das referidas instrucçbes. 

Paço, em 6 de dezembro de 1882.-Thomat Antoltzo Rlbtlio Ferreira. 

hstrucgões a que se refere a portaria d'esta data 

Artigo i . O  As nomeacões para empregos publicos, sujeitos aos pagamento 
de direitos de mercê, da competencia das auctoridades, corpos adminrs- 
trativos e estabelecimentos dependentes do ministerio dos negocio do reino, 
serão feitas, por despachos exdrados nos respectivos processos ou ieque- 
rimentos, os da competencia das auctoridades singulares, e por accordãos 
exarados nas respectivas actas, os da competencia das administrações 
collectiias 

Art. 2.O Os despachos ou accordãos de nomeação serão communicados 
aos nomeados, com aviso para se habilitarem ao pagamento dos direitos 
de mercê, no proso de 2 mezes, se residirem no continente do reino, e 
de 3 mezes, se residirem nas ilhas adjacentes, e de  concluirem o seu 
encarte no praso de (L mezes (lei de 11 de agosto de 1860, artigo 5.'; 
lei de 20 de  março de 18'75, artigo h.'; e regulamento de 28 de agosto 
de 1860, artigo 19."). 

Art. 3." Os go~ernadores civis, logo que recebam do ministerio do reino 
communicação de terem os nomeados pago os direitos de merc&, ou de 
Ihes ter sido permittido pelo ministerio da fazenda o pagamento em pres- 

- 
taçbes, assim o participará ás auctoridades ou corporaçOes respectivas para 
que possam expedir os diplomas de encarte aos nomeados. 

Ai t. 4." O diploma de eiicarte dos empregos, de que se trata, consislirá 
em um alvara passado pela auctoridade ou presidente da corporação, no 
qual se faqa refereneia ao despacho ou accorddo, em que a nomeação tiver 
sido resolvida, e se declare, alem do que é de estylo para que o nomeado 
possa apresentar-se como titular no emprego: I.", o vencimento e demais 
proventos do mesmo emprego ao tempo da nomeação; 2 O, a importancia 
e f6rma de pagamento dos direitos de  merc&, conforme a participação 
recebida; e ,  3.', que O nomeado fica obrigado, logo que tiver pago as 
preslaçóes, a apresentar o seu diploma na secretaria d'estado dos negocias 
da fazenda, para se lhe passar a delida qui ta~ão (regulamento de 28 de 
agosto de 1860, artigo 20.'). 

Art. C;." diploma de  eucarte não será assignado por quem competir 
sem previa pagamento do correspoudeiite imposto de s&llo na respectiva 



recebedoria, por meio de guia acompanhada do mesmo diploma já passado, 
na qual se declare a qualidade do emprego, a sua lotação e a verba da 
tabella que lhe 6 applicavel (regulamento de i4 de novembro de 1878, 
artigo i1 .O). 

Ar(. ~ . " ' ~ u a n d o  os nomeados n;io se rncartarem deiiiro de $ inezes, 
ser-lbes-hão suspensos os vencimenlos stC que o encarte se realise; ficando 
os chefes das repartiçaes, que o conlrario corisentirem, responsaveis pelos 
direitos que deverem os empregados remissos (regulamento de 28 de 
agosto de 1860, artigo 19."). 

Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 6 de dezembro de 1883. 
-0 consclheiro director geial, Lutü An~onio  Sogurira .  

(No Dlarto do Gocerno 7 de dezenibro, u:?í8). 

MATRICULAS E CARTAS 

Lei de 31 de março de 1880 

(Acha-se trasiscripta *<esta Collcciõo, pag. 318). 
(No Uzin,o do Governo de 5 de abril, 11 ' 5:;). 

Decreto de 26 de junho de 1880 

De conformidade com o disposto no artigo 1 . O  $ unico da carta dc lei 
ie 31 de março prorimo findo: Iiei por bem approvar as novas Labellas 
ie direitos de mero! e de matricntas e cartas, que baixam assignadas pelo 
n~iiislro e secretario d'estado dos ricgoeios da lazeada. 

O incsmo ministro e secretario d'esi;ido assim o tenha entendido e faça 
escciitar. Paço, em 26 de junho de 1880. -REI. - Hmripuc & Barros 
G o m .  



Taòella dos direitos de matriculas e cartas, ad~licionados do extineto imposto para ~iaçáo  a que estavam sujeitos, organisada 
segundo o disposlo no 8 unico do artigo i." da carta delei de 31 de março de 1880, e approvaila por decreto da presente data 

iPelos esxmes de habilitsç50 a parteiras nacionaes e es- 
trangeiras (quando não tenham frequentado o compe- 
tente curso, porque tendo,o nada pagam como dispõe 
o arltgo 205 V do decreto de $3 de  abril'de 1840) ... 

w I ... s 
34 DesignacZo dos factos su]eitus aos direitos - cl 
a w ,a "* 

CARTAS 

E 
[De formatura n a  faculdade de direito.. ............ 

2 De Formatiira na fa.culdade de thoologia . . - . - 
Ile formatura na faculdade de rnedicina .......... .......... De formatura na faculdade de niallieinatica 
Dc Formatura na faculdade de phdosoph~a . . . . . - . .  ^ ,Do curso administrativo . . . . . . . . . . . . . . .  

Imporiancia 
das dirsitos Lsgisiatão respectiva 

s \ 
$ Do exame de habilitação a medicos quc seguiram os cur- 

sos em escolas ou universidades estrangeiras . . . . .  
C .- 

Y - 3: 

MATRICULAS s 
iPeln aberturi e enee~rainento de  matricula na faculdade I "n 

c 
de dircito (por cada um d'estes actos) 1684001 F . . . . . . . .  * 

Pela abertura e cncerramonlo de matricula na faculcladc rn 
dc theologia (por mda urri d'esres aclos) ......... 148520 n 

:: Pcfa abcrtura e cncerramrnto de matricula na faculdade Artigo 110."o decreto de 5 de dczernhro de 1836, e $3 c de medicina (por cada u m  d'ostes actos) . . . .  11&520 1 e 2 - do artrgo 3 do regulamento do G de junho dc 
Peln abertuta e encerramento de matricula na faculdade s 1884. z 

i: ile rnatlicmatir~ (por cada um tl'estes actos) . . 116520 k 
3 L'ela aherlura e enrcrramcnto de ri.xtricula na faculdade 
m i  &o pliilosophia (por cada um d-este7 acto?) . 118320 
2 Pela nl~crturn c enceirnmento de inatricrila no curso ad- 

mtni5lrnt~vo (por' cada dm d'est~s actos) ....... 41$820/ 2 Pelos exaiims de hnhilitaçiio a mcdicos que seguiram os 
? cursos em cscol.is ou univcrsidadcs esti nngeiras (corno 

\ 

cyuivaiencia d r s  matriculas de todo o curso medico) iib6800 Arlinn 206 o do decreto de 23 do nhnl de 18C0, artigo 3 " 
dB lei de 2E de abnl de 1861, e portaria de 20 de agoslo 
de 1888. 

Pelos exames de haùilitaçáo a dentistas naoionaes e i estrangeiros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iIb52O Tabella que Rz parte do decreta de 3 de janeiro de 1837, 
e artigo i 2  do programma que faz parte da portaria 
d8 13 de julho de 1870. 

5 Do exame de habilitação a dentistas nacionaes e estran- . . . . . . . . . . . . . . . .  geiros 

Do exame de liabiliração a parreiras nacionacs e estran- 
geiras (quando não tenham o competente curso, porque 
tendo-o nada pagam, como dispõe o artigo 205.0 do . . . .  \ decreto de $3 de abril de 1840) 

I MATRICULAS 

Pela abertura e encerramento da matricula dos alumnos 
orùindrios em cada cadeira por cada um d'esces zictos) 

finA, por ter faltado a elle no . . . . . . . . . .  
O IU CARTAS g* Pela carta do curso . . - . . . . . . . .  
u Pelo certlflcado geral de approvação passado aos alumnos ............................. , voluntarios.. 

118820 Tabella que faz parte do decreto de 3 de janeiro de 1837, 
e artigo 14 a do programmd junto a portaria de 13 de 
julho de 1870. 

238040 
17Í2PO ' 
478480 Artigo 110.~ do decreto de 8 de dezembro de 1836. 
178280 b 
i78280 1 m 
174280 Idem, e $ 2 0 do artigo 3 do regulamonto dc 6 de junho 1 de 18Sb m 

c! 
178280 Artigo 200 o do derreto de 23 de abril de  18rL0, arligo 3 o ;I 

da lei de 2rL de abril de 1861, e portarl.1 de 20 de  agosto t.l 
de 1858 2 

18920 Tabella qLie faz parte do decrcto de 3 de Janeiro de 1837, M 
e artigo 1 2 . O  do programma junto a portana de 13 de  
julho de 1870. 

u 
1d920 Tabclla que faz arte do decreto de 3 do janeiro de 1837, 

o artigo 1rL o t o  programma junto a portaria de 13 de  
julho de 1870. 8 

2$&00 Artigo 38 o do decreto de I& de seten~bro de 1869. 

28400 Artigo 58 o do dito decreto. 

1k1400 Artigo 63.0 do dito decreto 

38000 Artigo 64.0 do dito decreto. 



S 3 5 
$? s 
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Detigna$ao dos fatias su]eitoa aos direi!os Imporkncia 
dos direiios Legisla~Bo respectiva 

MATRICULAS 
rPela abertura e encerramento da matricula no curso 

medico-cirurgico (por cada um d'estes actos). 118520 Artigos 65.9 e 68.0 do decreto de 913 de abril de 1840. . . . . . .  
Pela abertura e encerravento da nialr~cula no curso de . . . . . . . .  pharmacia (por cada uin d'esfes actos) 88760 Artigo 153.0 da lei de 20 de setembro de 18ErL. 
Pelos exames de habilitação a medicos que seguiram os 

2 cursos ein escolas uu universidades estrdngeiras (como 
equivalencia das matriculas de todo o curso medico- ?ÇI cirurgico). ............................ ii58200 Tabella que h z  parte do decreto de 3 dc aueiro de 1837 

% artigo 206 do decreto de 23 de abnl de 18&0 e artigó E 
3 3.' da lei de 24 de abril de 1861. 

Pelos exames de habilitação a dentistas nacionaes e es- k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  traugeiros.. i16820 Tabella que faz arte do decreto de 3 de laneiro de 1837, 

e artigo i Z d  programma junto a portaria de I3 de 81 julno de a870 
ã Pelosexamesde hahilitacãoaparteirasnacionaes e estran- 

C z 
.E geiras (quando não tinham frequentado o compelente 

cuiso, por ue tendo-o nada pagam, como dispOe oar- 
.- ligo 305.0 !o decreto de 23 de abj l  de 18kO) . . . .  z a CARTAS 
O Do curso medico-cimrgico ..................... - 
o Do curso de pliarmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Do exame de habilitagão a medicos que seguiram os 

cursos em escolas ou universidades estrangeiras .... 
Do exame de habilitação a dentistas nacionaes e estran- . geiros ................................ 

Tabella que Paz parte do decreto de 3 de janeiro de 1837, 
e artlgo 14 do prograinma junto a portaria de i3  de 

a el ulho de 1870. 
o do artigo 121 o do decreto de 29 de dezembro de 4836. 

Idein, e artigo 153.O da lei de 20 de setembro de 1844. 

Artigo 206 o do decreto de 23 de abril de 1840> e artlgo 3.0 
da lei de 24 de abril de 1861. 

Tabella que Paz arte do decreto de 3 de janeiro de 1837, 
e artigo i2  O 90 programma junto A portaria de i3  de 1 julho de 1870. 

Do exame de habil)taç2o a praticantes de pharmacia e a 
pharmaceuticos habilitados em paizes estrangeiros ... 178180 A'rtigos 188.0, $90." 2218.0do decreto de23de abril de18k0. 

Do exame de habilitatão a parteiras nacionaes e estran- 
geiras (quando não tehham o competente curso, por- 
ue 1endo.o nada pagam como disp6e o artigo 208.' .............. 80 decreto de 513 de abriÍde 18'10) 15920 Tabeila qÚb faz'páfte do decreio de 3 de janeiro de i837, 

e artigo L& o do programma junto a portaria de i3 de 
MAT~ICULAS julho de 1870. 

I 
'Pela aberturia e encererraniento de malrleula em cada ca- 

deira (por cada um d'estes actos) ................ 
Pela repeti ao das mesmas matriculas (por cada uma) . 
Pela ~ ~ c C h ~ i ' ~ a r a  repell$áo de exame serr frequeneia . 
Pela licença para ser admittido a exsmo final, quedeixou ......... sj de fazer em tem110 competente 

5 Peld abenul'a e encerramento da matricula para. o exaine 
a ,  de piloto pratico.. ....................... 

CARTAS 
W 

Do curso oral de marinha militar . . . .  .......... Do curso !e engenheiro bonstructor naval ............ Do curso de engenheiro maohinista naval ....... DO GPTSO de eiigunherro inachinrsta mercante.. .................... Do curso de pilotagem.. 
\De piloto pratico.. ............................... 

MATRICULAS 

2664.0 Artigo 33.0 do decreto de 11 de janeiro do 1837, e artigo e 
30 0 da lei de 19 de maio de 1848 

68880 Idem idem,e artigo18 'do decreto de ISde janeiro de1837. E 
65000 Artigo 49.0 do decreto de 11 da janeiro de 1837. 2 
28400 Artigo 53.0 do dito decreto. 

- *  

56280 Artigo 33.0 do decreto de l I de janeiro de 1837, artigo 142.0 
do de $0 de setembro de 18P.b. e 5 nuico do artigo 360 ' 

I do de 19 de maio de I845 g 
I g:$ \Anigo 30 da lei de I9 de maio de <8&, artigo 43. do de- 9 

creto de 7 de julho de 18G&, e artigo 54.0 do decreto :$;:! de 26 de dezembro de 1868. 
68760 E 
ipsYb8 Lei de I de ag0510 de i779, artigo 4 o do regulamento de 

I l  de 'UI* de 1856 anil0 43 o do decreto de 7 de julho 
de 18th; artigo 84) do decreto de 96 de dezembro de 
1868. e artigo 13.' do regulamento de 13 de agosto de 
r asa.! --. -- 

Pela abertura e encerramento da matricula em cada oa- 
' deira (por cada um d'estes actos). ................ 28400 ,Artigo 33.. do decreto de 11 de janeiro de 4837. 

-B Pela licença para a admissão a exame trimestre ou bi- 
5% mestre. de oualauer alumno aue tenha faltado a ede 
3. no dia'marGdo.: ........... :. ................. 18200 firtigo 49.' do dito decreto. 

Pela licença para a admissão a exame flnal de qualquer 
'. alumno que tenha faltado a elle no dia marcado ..... 28100 Wigo 63- do dito deoreto. -. 



CARTAS 

Imponsncia 
dos direitas Legisla@o respectiva 

1 MATRICULAS 
'Pela abertura e encerramonto da matricula no eurso de 

2 cavallaria e infanteria (por cada um d'estes actos) . . .- $ Pela abertura e encerramento da matricula nos cursos 
superiores (por cada um d'estes actos). ......... 

g '  CARTAS .............. 5 Dos cursos de cavallarla e i u b n t m a  ................... 2 Do curso de estado maior.. 
3 Dos cursos de engenharia militar. enaenharia civil e ar- - . - i tiineria ................................... 

, 'pela abertura e encerramento da matricula em cada oa- 
2 s deira (por cada um d'estes actos) .............. 
G.k Pela abertura e encerramento da matricula no curso 
SR preparatorio para a eschola do exercito (por cada um .j d'asres actos) ................................ 

CARTAS " \ ~ e  capacidade em qualquer curso.. ............... 

I MATRICULAS 

'pela abertura 0 encerramento da  matricula dos alumuos 
externos ou pensionistas particulares (por cada u m  ............................. d'rstes actos). - m cd 

Lm B ~ R T A S  
"Ps ................................ L 1 Q ' ~ e a g ~ o n o m o  . I  .............................. $ De veterinario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g * De s~lv~cui?or 

De castrador .............. 
De ferrador . 

\De exdrne do veteriuario estrangeiro 
I .  
I MATRICULAS 
'Pela abertura e encerraineiito da matricula dos alumnos 

de medicina e de ph~rInaC.ia (por cada um d'estes 
actoq) 2 Pelos mames de habilitaçáo a dentistas naciouaes e es- 

c? trangeiros 
O w 

Pelos exames de habilitação a parteiras nacionaes e es- 
3trangeiras (quando não tenham frequentado a eompe- E, tente curso, porque, tendo-o nada pagam corno dispõe 

iiniro do artigo 1 e d o ' d e c r e ~  de 2k de abril de 
' .  . . 

X 
a CARTA6 

De approva ãodos alumnos de medicinaou de pharmaeia. 
d Do exame i a  habilitacão a dentistas naoionacs e sstran- . . .  
o gciros , . . .  . . $ Do exame de hab~litação a parteiras nacionaes e estran- 

geiras íqaando não tenham o coninetsiite curso por- 
( que, tendo-o nada pagam como disp6e o unico do 

artigo i: dódeorno da 2/ de abril de i a d  

34600 
36000 /Arligo 88.. do dito decreto. 
78200 

~igbóó Artigo 60 do dito decreto. 
44400 Porlaria do ministerio da guerra de 15 de julho de 1853. E 

m 
[Artigo 76: do regulamento de 26 do outubro de 1864. 

46800 C 
64700 ?: 

ta3640 Arligo 143.0 do dcereto de 20 de setembro de 1864. 

7$200 Artigo 8.0 do decreto de 2 ùe junho de 1873. 

174480 Artigo 163.0 do decreto de 13 de Janeiro de  1837. 

". 
$600 Artigo 19.0 do decreto de dg dezepbro de 1855. 

38600 
38600 Idem idem. 
3a3600 o 

m 31:: Artigo 26.- idem. 
3611000 8 unico do ariigu & h .  do e c o  de 29 de dezembro de  

186h E 
M m 

1&880 Arttgo 1.0 da lei de 26 de abril de 1850. E 
115520 Tabella que faz parte do decreto d e 3 d e  janeiro ùe 1837, 

a arbigo 12 " 0  pro$ainma junto a portaia  de 13 de  
julhd de  1870. O 

a 
C 

L16120 Tabella ~ u e  fy. 2.M da decreto de 3 de  janeiro de  1837 
o artigo 14 80 segundo irogramma junto a penaria 
J e  13 de  )olho de 1870. 

84640 Artigo 1.0 da  lei de E4 de abril de  1880. 

ia920 Tabella que faz artaòo.deeMo~de-3 de  janeiro de 4837-, 
I: artigo !2 Bo programma junto a portaria de 13 de  
julho de i870 

18920 Dita tabella e artigo 1h.O do programma junto a dita por- I tarla. E 



712 JIZATBICULAS E CARTAS 

EMOLUIYIENTOS DAS SECRETARIBS D'ESTBDO 

Lei de 16 de abril de 1867 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Po~tugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.' I? approvada a tabella de emolumentos das secretarias de 
estado junta a esta lei, e que d'ella faz parte. 

$ i.' Alem dos emolumeutos designados na mencionada tabella, nenhum 
outro poderá ser cobrado, por qualquer titulo, nas secretarias d'estado. 

$ E." O governo poderá introduzir na mencionada tabella, ouvida a 
secção administrativa do conselho d'estado, e dando conta 6s cortes na 
proxima reunião, as modificações que forem exigidas por quaesquer alte- 
rações que, em virtude de leis ou regulamentos, venham a ser feitas quanto 
aos actos sobre os quaes recaem os emotumcntos. 

V ~ J  lei de 1 de julho de 1867, sobre a organisação da secretaria d'estado dos ne- 
gocio~ da fazenda e das direcções geraes do fhesouro publ~oo a q o  10.0, e tabella 
n.0 3 decreio de 18 de abril de 1869, sobre o mesmo assurnpto,'artigos 7.: 8.. e i0 Q 

e tabeila n * 3; decreto de 30 de abril de 1869, que contem o regulamento para a eo! 
branca e fiscalisapão dos emolumentos do ihesouro publiw, e decreto de 19 de agosto 
de 1M9, sobre a organisação do is~bunal de contas, artigo 63.' Vej tambem o decreto 
de 30 de novembro de 1868, transcripto n'esta Colleqáo. 
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$ 3." O governo poderá, se  a experiencia o demonstrar necessario, e 
mediante as  mesmas garantias estabelecidas no $ antecedente, reduzir 
algumas taxas d e  emolumentos fixados na tahella. 

$ &.O O governo estabelecera os meios mais convenientes para a co- 
brança e fiscalisação dos emolumentos, podendo adoptar o systema d e  
estampilhas sempre que seja applicavel, e o processo estabelecido para a 
cobrança dos direitos d e  mercb. 

Art. 2." Os emolumentos das secretarias d'estado constituem receila 
puhltca. 

Art. 3.O Os ordenados dos empregados das secretarias d'estado, que até 
ao presente percebiam quotas de emolumentos, são regulados pela seguinte 
fórma : 

~ i k c t o r g e r a l  ou official maior e secretario do ministeno 
das obras publicas ........................... 1:300$000 

Chefe d e  repartição ........................... 1:100$000 
Primeiro official ................................ 9006000 

$j unico. São mantidas as  gratificações estabelecidas por lei para os di- 
rectores geraes ou officiaes maiores, chefes de repartiçáo e primeiros 
oficiaes servindo d e  chefes d e  secçáo ou desempenhando outras commis- 
sões estabelecidas nos quadros. 

extincta a compensacão pelos lucros cessantes do Dzario do Governo, 
estabelecida pela lei d e  6 de junho de 1859. 

Art. 4." k prohibido conceder graduaçdes a quaesquet empregados nas 
secretanas d'estado, ainda que taes graduações s6 tenham efeitos bono- 
rifico%. 

Art. transitorio. Os  actuaes primeiros officiaes, que nào forem 18 e e m  
quanto não vierem a ser nomeados chefes da repartição, perceberão a titulo 
d e  supplemento d e  ordenado, al8m dos veiicimentos fixados no artigo 3.", 
200$000 réis cada um. 

Pelo mesmo titulo, e em quanto não forem promo\idos a primeiros 
ofiiciaes, s e  abonará 800$000 réis a cada um dos segundos o5cides ou 
amanuenses, aos quaes aclualmence pertence quota de emolumeiitos. 

Quando os actuaes segundos officiaes, aos quaes pertence quota de emo- 
lumentos, e vencem d e  ordenado b00j000 réis, vierem a ser  promovidos a 
officiaes, gosarào apenas d e  um supplemento de ordenado d e  100~000 reis 
cada um. 

Art. 6.' Fica r e ~ o g a d a  a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Palacio da Ajuda, aos 16 de abril de 

1867. - EL-REI, com rubrica e guarda. - João Baplesta d a  Silva Ferrão 
de camalho  Martens-Augusto Cesar Baryona de Fratas-Antonio Maria 

de Fontes Pereira de Mello-Vtsconde d a  P r a i a  Grande- Josd Maria do  
Casal R~beiro-João d'dndrade Corbo.-Logar do s@llo grande das armas 
reaes. 

Carta d e  lei, etc. 

Tdbella de emo!urnentos das secretarias d'estado, 
a que se refere a lei Cesta data 

Verbas de emolnmentos commnns a todas as secretarias d'estado 

Nomeaçóes para empregos publicos ou para heneficios e empregos ecclesiastieos re- 
tribuidos, que tenham de ordenado ou!ota$ão 

Ate nual. 9506WO . . .  reis inclusive pagarao s e s  por cento do rendimento an- ... ............ , ........ 6 por eenlo ....... . De 2506000 reis exelusive ate 6008&0 reis sete por cento 7 ........... De 6004000 reis exclusive para cima oito por cento 8 D ) 

A importaneia do emolumento proveniente d'esta percentagem nuoea exedera a 
quantia de 1308000 reis 

A oercentaeem conta,se sohre o ordenado ou Iotaçáo, não comprehendendo as gra- 
tificaç'ões ou dispezas de representação 

Em todos os casos de promo$ão, e uo de transferencia a requerimento do interes- 
sado tendo este melhoria de vencimento pagara o emo!umento respcetivo ao novo 
emp;ego, levando-se-lhe poremem con&a As emolumentos correspondentes aos empre- 
gos anteriores 

Nos casos de auguiento de vencimento ou roocessão de terpoLpagara o emolumento 
correspondente pela regra estabelecida p r a  os casos de promoçao 

Trausferencias de empreoos de que nao resulte m~lhoria 
Sendo por motivo de ser&o publico não pagam emolumentos 
Sendo a reauerimento do interessadi, 2 por cento do o?denadiou lotagão do novo 

emprego 
Provimento temoorario de emoreao, metade do emolumento que teria de ser pago 

peia merC8 vitaliciâdo mesmo emprgo. 
Nas nomeaeôes vtrxlii.ias levar-se-hão em conta os emolumentos pagos pelos provi- 

mentòs FempoRriós a ò - i e s G  emprego 
Vogaes supplentes ouextraordioarios de quaesquer tribunaes e hon~as ou gradua- 

ções de empregos, metade dos emolumentos estabelecidoa para a enèetividade dos 
Nesmos empregos 

Aposeulacòes e jnbilaçõeq metade do emolumento correspondente ao vencimento 
do aposeutadò ou juhrlado, SSgiiudo a reFrs eslabeleeida para as nomea~ões dos em- 
preços publicos 

Pensões e tenpas, o emolumento correspondente a qua iniporlancia, seçundo as te- 
gras goraes estabelecidas quanto as nomedgões para os empregos publicas 

São isentas do pagamento de emolumentos as pensões contempladas no decreto de 
i8 de outubro de 1836 e lei de 4 de junho de 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~iplomas coru salva.. 38000 .......... Reforma de diploma eu1 couseqiiencia de erro da parte 3800 

Licencas "ara estar ausente do offieio ou emprego publico, Ou prorogaçáo d'e!l$-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .4te"trinta dias SWiw . . . . . . . . .  Por cada niez alem d'este prazo 16500 
São exceptuadas de einohimentos as heenças concedidas aos 06ciaes do exercito e 

armada 
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Licenças papa tomar posse, por procurador, ou para outro fim ....... 32000 ........................... Dispensa de qualquer natureza.. 36000 
Apostillas de sunples declaração, verbas declaratorias ou qnitações de 

direitos ......................................... 18000 
Certidão, por cada lauda escripta, ainda que incompleta ............. $303 
O emolumento das merces, não especificadas n'esla tabella, se regulara pelo que 

estiver estabelecido para as mais analogas 

Verbas de emolnmentos sspeciaes da secretaria testado 
dos negocios do reino 

Titulos e outras merehs hononficas: 
Titulo de duque ou duqueza .......................... 4006000 
Titulo de marquez ou margueza ........................ 3008000 
Honras dc marqucz ou marqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2508000 
Honras de parente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2008000 
Titulo de conde ou de condessa ......................... POO8M)O 
Honras de grandeza. ................................ 4608000 
Titulo de visconde ou vtscoudessa, com grandeza ............... 4808000 
Titulo de visconde ou viscondessa.. ..................... 1508000 
TituJo de baráo ou baroneza .............................. 1008000 

Quando os titulos forem originariamente concediùos~de juro e herdade, pagar-se-ha 
o dobro. 

Quando passarem devitalicios a ter natureza de Juro e herdade, passar-se-ha a dif- 
ferença entre o emolumento de uma e outra merc8 

Quando forem concedidos em mais de uma vida. alem da orimeira. 20 nor cento 
sobre o emolumento respectivo. , - 

Nas successões de ]uro e herdade, e nas venfieações de vida, pagar-se-ha o mesmo 
emolunhento da concessão do titulo em uma vida somente 

Titdo de conselho. ................................. rinrnm . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tratamento de excellencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  í00~000 
Tratamento de senhoria .................................... 608000 
Alca!daia mór e senhorio .............................. 6060M) 
Brazáo de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  608000 
Fòm de fidalgo cavalleiro ou moço fidalgo com exercicio.. ...... 608000 
FÒro de fidalgo escudeiro.'ou moco iidalao. . iiOnM 
Fòro de cavdleiro fidalgo, ou es&deiro%dalgo . . . .  
Liceuca de casamento.. . . . . . . . . . .  . . . . .  
Eleva$o a categoria de cidade .................. 
Elevaçao a calegona de villa . . . . . . . . . . . . . . . .  

OWeiaes mores da cada real e do ieino e outros empregados 
Ofiiciaes mores cfiectivos da casa real Ou do reino 

....... 
do paço 

Tendo vencimento pdgarão o emolume~lo a e~l~corres~ondente,  segundo 
a regra geral estabelecida para os empreços publicos, e pagarãomais 
pela parte hnnorifica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1008000 

Não tendo veneimenlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1004000 
Honras de official mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100S000 

Camareira mor e aia pagarão o mesmo emolumento que os officiaes móres com ven- 
cimento, tanto oelo lucrativo como nelo honorifico 

Gentis-homens da real camara, veadores e damas camaristas, pagarão o 
emolumento correspondente ao vencimento segundo a remra geral esta- 

- becida para os emliregos publieos, e pa.carão mais oelo honorifico. . 60PMiO . . uamas honorarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  608000 
Porteiro dd mal camara, a emolumento corresoondente ao vencimento. 

segundo a regra geral estabelecida pala os eipregos publicos, e maii 
pela parte honorifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40Z3000 

Te~eute da guarda real ..................................... ZOLWO 

Condecoraçàes 

............................ Gian-cruz de qualqoer das ordens.. 4306000 ................................ Dama da ordem de Santa Izahel 4202000 .......................................... Comrnendador . c .  801000 ............................................. Oficial 60%000 ........................................... Cavalleiro. 806000 
Transfereacla de uma para outra ordem, metade do emoinmento M>TT~SPMI&U~~ ao 

grau em que se venficar a transferencia. 
Cemmendas rendosas, a quantia marcada para as commendas honwarias, e mais O 

emolmento correspondente ao reudimento, segundo a regra estabelectda para os em- 
pregos publieos, - 

Os militares condecorados com anomeaçáo de commendador da oraem de S. Bento 
de Amz ou da antiga e muito nobre ordem da Torre e Espada, do valor, leaidade e 
m ~ i t o , ' ~ a ~ a r ã o  so metade do emolumento deteiminado para estas m e r d s  

Os militares agraciados com a nomeação de eavalleiro da ordem de S Bento de Aviz 
e de official ou cavalleiio da antiga e muito uobie ordem &a Torre eEspada, do valor, 
lealdade e merito, uèo paqam emolumento. 

Os estranseiros agraciàdos com qualquer eoudecoraÇXo $50 tambem isentos de pagar 
por ellas emÕlmeut0s. 

Ftcam em vigor quaesquer outras dispensas de emalnmentos, que estiverem con- 
signadas em leis e disposições especiaes, a favor de pessoas agraciadas com titulas, 
condecorações ou outras merchs honoriiiças. .................. Licenças para acceitar condecoração estrangeira. 305000 

Varias mercés 

Adn~inistra~ão de capella e de quaesquer bens, por efleilo de denuncia e eucorpo- 
ra@o ou confirrna@o por succes*ão de auhsas doaç6es regias, o emolumento corre- 
spondente ao reudimento dos respectivos bens, segundo a regra geial estabeleoida para 
os empregos publicos 

Licença para instituir capella em numerario ..................... 
Licença para corpos de mão morta poderem adquinr e conservar bens de ........................................... raiz 
Lieeuqa para dlic.n.i(.ã,i da t.;il)iiard di15 cirp3s de mío mortd.. . . . . . . .  
Lieibnça par2 anut,xa:<u de iriiiandailer .......................... 
1.icenqá par3 suhr.,p.,yko de ù.,iis dota~g. .......................... 
Licença para alterar appellidos ............................ 
Licengi paw 5air do reino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ate trinta dias 

Por ~ d d a  mez al6m d'este orazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Legitimaeóes 

De filh6s adulterinos, saerilegos ou ioeestuosos ............... 308000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  De filhos naturaes 1080QO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coutima@o de adopçiio 102000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Naturalisaqão 68000 ................................... Approvação de estatutos 452000 
Sendo para estabdecimeulos pios, de beneficeueia ou Iitle~anos, não paga emolu- 

mentos .......................... Conte-s&o de proteccão red 56000 
Sendo a favor de estabelecimtos pio% de beueficencia ou IitteraI'IOs, não paga 

emolumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nouieacio de perito palcographo 103000 
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Titolos de capacidade para leccionar Ou estabelecer collegios: 
Sendo para instmcção primaria .............................. 28000 
Sendo para instruc ão secundaria.. ............................. 68000 .................. Oundores ou advogajus perante o conselho d'estado 38000 

, , 
Verbas de emolnmentos especiaes a secretaria d'estado 

dos negocios ecclesiasticos e de justiça 

Honras de conego ou prégador rego,. ............................. &MO00 ............. Subsidias a parochos .................. B ~ M ) O  
Beneplacito em breves 

De oratono particular .................................. 201000 
De aon resndendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206000 
De annullação de ordens sacras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  906000 
De absolvição de excommunhão ....................... i06000 
De missa votiva ..................................... 8 8 W  
De indulgencia ....................................... 86000 
De restituição ou qninqueunio .......................... 3 P W  
De extra tenpora, dispensa de idade, supplemento de idade, dispensa 

de irregularidade, de illegtimidade, e de ex defectu naialzum ou de 
luto- ....................................... 18000 

Ue dispensa matrimonial .................................. a500 
Licença para lomar ordens de presbytero 3 6 W  

A promoção dos magistrados fica sujeita ao pagamento de emolumentos segundo 
as  r e g a s  gp,raes estabelecidas para os diversos empregos publicas. 

Verbas de emolnmentos especiaes a secretana d'estado 
dos negoclos da  guerra 

Patentes de officiaes do exercito, a decima parte do seu soldo mensal. 
Amtillas 8800 
Pàtentes hononficas de officiaes dos extinetos corpos naeionaes, o dobro do emo-lu- 

mentos das patentes dos ofnciaes do exercito. 

Terbas de emolnmentos especiaes a secretaria d'estado 
dos negocias da marinha e ultramar 

Patentes dos officiaes da armada, a decima parte do soldo mensal que vencem a 
bordo 

Patentes dos officiaes do ultramar, a decima parte do soldo mensal. 
Patentes dos officiaes de segunda Iinha do ultramar, o mesmo emolumento estabe- 

leeido para os officiaes de primeira linha. 
Passanortes de navios mercantes oue tiverem 

Ate.60 metros cubicos inclusive' 
De 50 exclusive atS 100 
De 100 exclurive ate 200 
De 200 exclusive ate 300 . . 
De 300 excluíive para cima 

Licenças para construcção de embarcações nas praias do 
outros fins . . 

Concessõ~s de terrenos nas provinrias ultramannas 
Ate 10 000 hectares inclusive 
Ate 20 000 hectares inclusive 
Ate 30 000 hectares inclu~ive 
E assim progressivamente na mesma propo~ção. 

estado, ou para 

Pelos despachos ou qnaesquer outros analogos aos comprehendidos nas tabellas das 
outras secretarias d'estado se levara o mesmo emolumento. 

Verbas de emolnmentos especiaes a secretaria d'estado 
dos negocios estrangeiros 

Addidos 2 W ' m  
. . .  Consules geraes sem ordenado fixo , . 206000 

Consules sem ordenado i56000 
Nomeaçâo ou confirmação de vice-consul ou agente consular 106000 
Exeauaiw a funccionarios consulares estranaeims. o mesmo emolumentos uue nos 

respectivos paues pagarem os funccionarios coniulares portnguezes. 
Quando não haja esclarecimentos para fazer effectma esta reciprocidade, pagarão do 

modo seguinte 
Emqrcatur a coiisules geraes estrangeiros . . . . . . . . . . . . . . . .  % 206000 
Idem a consules estrangeiros ........................... 1 5 6 0  
Idem a me-consnles e agentes consulares ou commerciaes estrangeiros iD&OM) 
Reconhecimentos de signaes .............................. 16000 

Verbas de emolnmentos especiaes a secretaria d'estado dos negocios 
das obras publicas, commercio e uidnstna 

Contrsctod celebrados entre o g o ~ c m n  o rompanbias, rrnprezac ou indiv~duos, p3ra 
ronatruzçi,) de estrad~s,  eaiuiot.os d r  f m o ,  ou outros q ~ i s e ~ q u ~ r  ulelhuramentns pn- 
blieos: 

Sendo com subvenção, ou auxilio de qualquer natureza, que Ihes seja 
dado pelo governo ................................ 508000 

Sem subvenção ou auxilio do governo.. .................... 306000 
. . . . . . . . . . . . .  Copia dos mesmos contractos, por lauda 6500 

Approvação de estatutos de companhias com a faculdade de começarem 
logo as operay.ões.. ............................ 208000 

Sirnples approvação de estatutos de companhias sem aquella faculdade . 108000 
Auctorísaçao as companhias para começarem as suas operações.. .... i0$000 . Reforma @ estatutos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 m  
Approvaçao de estatutos de monte-pio, sociedades de soecorros muluos, 

ou quaesquer outras analogas - 56000 
Concessão de privilegio de invenção ou introdncção de novos inventos 208000 
Con~essáo de direitoa de descoberta de minar . . 38000 
Concessão provisoria de minas . . - 38000 
Concessão definitiva de minas 208000 
Copia de planta de minas . 58000 
Licença para corte de madeiras das matas ndciouaes . 
Coneessb de madeiras das matas nacionaes 

3&000 
38000 

Licenças para eonstrucções, vedaçóes ou outros fins não especificados 38000 

Paço d a  Ajuda, em 16 de abril de 1867. -João Baptista da Silva 
Ferrão de Carvalho Mártens-Augusto Cesar Barjona de Fratas-Antonio 
diaria de Fontes Pereira de Mello- Visconde da Praia Grande-Jose Mana 
do Casal Ribeiro-João de Andrade Cor+o. 

(No Dzarto de Lzsbon de 27 de maio, n o  119). 
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Regulamento de 21 de maio de 1867 

Em conformidade com o $ 4." do artigo i." da carta de lei de 16 de 
abril ultimo: hei por bem determinar que para a cobranca e fiscalisação 
dos eraolumentos das secretarias d'estado, que constituem receita pdliea, 
se  observe o regulamento, que d'este decreto faz parte, e com elle baixa 
assignado pebs ministros e secretarios d'estado das diiersas repartiçòes. 

Os mesmos ministros e secretanos d'estado assim o tenham entendido 
e façam executar. Paço, em 21 de maio de i867.-R~1.- João Bap&fa 
d a  Silva Ferrão de Carvalho Mártens- Augusro Cesar Barjona de Freligo 
-Anionzo Mwèa de Fontes Pereira de Be2lo.-Visconde da Praia  Grands 
-José Maria do Casal Ribeiro - João de Andrade Corço. 

PARA A COBRAi\ÇA E F I s C ~ L I S ~ Ç ~ O  DOS EMOCI III'VTOS DAS SECRETIRIbS D'LSTBDO 
NOS TER#@$ DA CARTA DE LEI DE 16 D E  ABRIL DE 1867 

Artigo i.' A tabella de emolumentos das secretarias d'estado approvada 
ppr carta de lei de 16 de abiil de 1867 começara avigorar em i de junho 
proxjmo futuro, tanto para os despauhos posteriores á data da mesma lei, 
como para os anteriores, de que ainda não se tenha expedido o competente 
diploma. 

Art. 2 . O  Os emolumentos que se cobrarem do mencionado dia f de 
junho em diante constituem receita publica. qualquer que seja a data em 
que tivesse logar a mercê, ou em q u e  fosse feito o serviço por que os 
emolumentos sejam deíidos. 

Art. 3 . O  Nos emolumentos que houverem de ser pagos por merebs feitas 
antes do referido dia 1 de junho, levar-se-h?io em conta os emolumentos 
que por qualquer dos actos, que precedem a expedição do diploma de 
encarte, tiverem sido satisfeitos pelos agraciados, em conlormidade das 
antigas i abellas. 

Art. 4." A expedição dos despachos ou de qualquer documento sujeito 
a emolumentos depende do prerio pagamento d'estes. 

Art. 5." Os emolumentos serão pagos na recebedoria da receita eventuq 
do districto de Lisboa por meio de guias passadas pelas diversas secretarias 
d'estado, conforme o modelo junto. Essas guias serão numeradas seguida- 
mente, comeyando no\a numeração no principio de cada anno ciíil, e ficarão 
registadas na secretaria que as expedir. 

Art. 6 .O  Realisado o pagamento dos emolumentos, lançar-se-ha na guia 
uma verba, que assim o testifique, a qual conterá a declaração da quantia 

recebida, o numero em que fica lançada no respectivo livro. e a d&a da 
cobrança, e ser8 assiguada pelo escnvao e pelo recebedor da mencio~ada 
recebedoria. 

Art. 7.' Apresentada a guia com a indicada verba na secretaria #onde 
houver emanado, lançar-se-ha no registo em correspondeucia á mesma 
guia uma nota da effectividade do pagamento, e expedir-se-ha o despacho 
ou documento por que os emolumentos tiverem sido pagos, com declaraçb 
da quantia recebida. 

Art. 8.O As diversas secretarias d'estado guardarão emassadas pela 
sua ordem numerica as guias que forem recebendo, com as ierbas de pa- 
gamento, e ate ao dia 20 de cada mez remelterão ao delegado do thesotiro 
no distiicto de Lisboa as que tiverem recebido DO mez anterior, acmpa- 
nbadas de uma relação dos seus numeros, dos nomes dos indiuiduos 
satisfizeram os emolumentos e da importancia que pagou cada um. 

$ unico. As ditas refaçaes serão pelas competentes secretarias d'estado 
mandadas publicar no Dzarzo de Lisboa, e bem assim outras relaç6es 49s 
guias passadas no mez anterior, e cuja importancia não foi paga, conterr$o 
as mesmas declarações de numeros, nomes e quantias devidas. 

Art. 9 .O  Na repartição de fazenda do referido districto se farh a =i- 
pturação geral do rendimento dos emolumentos das secretarias d'estado, 
para ser convenientemente fiscalisada a effectividade da sua arrecadação 
no cofre da sobredita recebedoria. 

Art. 10." Quando a conveniencia do serviço, ou alguma circumstanoia 
attendiuel, não permitta o retardamento da communicação de algum des- 
pacho, pode~á elle ser expedido independentemente do previo pagamwte 
dos respectivos emolumentos, passando-se logo a competente guia, e avi- 
sando-se o agraciado de que deve satisfazel-os dentro do praso de 2 
mezes residindo no continente, em 4 mezes residindo nas ilhas adjacentes, 
em 8 mezes residindo nas provincias ultramarinas de áquem do Cabo da 
Boa esperança, e em dezoito mezes residindo nas proviucias de Alem do 
mesmo cabo. 

Art. 11." Se findos os prasos fixados para as differentes hypotheses. 
mencionadas no aitigo antecedente, não estiverem pagos os emolumentos, 
serão as guias remettidas pelas competentes secretarias d'estado ao dele- 
gado do thesouro no districto do domicilio do deíedor, a fim de que o 
mesmo delegado faça proceder á cobrança, por uma s6 vez, dos emolu- 
mentos em divida. 

1 . O  As indicadas guias terão força executiva, e no caso de não serem 
pagos no prazo de um mez da data do atiso do recebedor os emolumentos 
a que ellas se referirem, servirão de base ao respectivo processo, nos 
mesmos termos estabelecidos para as dividas por impostos de repartig89 
ou lançamento. 
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$ 2.& Alem do indicado procedimento, se os emolumentos forem devidos 
p emprego do estado, ou de repartição por elle subsidiada, será o em- 
pregado suspenso do exercicio e vencimento atk que pague o seu debito. 

$ 3 . O  Quando se effectuar a cobrança dos emolumentos pelo modo de- 
terminado "'este artigo, os delegados do thesouro assim o participarão bs 
secretarias d'estado, por onde Ihcs tiverem sido expedidas as guias, a fim 
de se dar seguimeuto aos encartes, e ao delegada do thesouro no districto 
de Lisboa darão igualmente parte os delegados nos outros districtos das 
quantias que forem arrecadadas por sua intervenhão, para serem escri- 
pturadas no Iino da receita geral dos emolumentos. 

Art. 12."~ empregados suspensos em vrrtude do disposto no $ 2 
do artrgo antecedente, aindaque paguem os emolumentos devidos, s6mente 
tornarão a ser abonados dos seus vencimentos pelo tempo que decorre da 
data do levantamento da suspensão em diante. 

Art. 13.O As pessoas que estiverem em divida de emolumentos por 
merchs anteriores ao presente regulamento, serão pela competente secre- 
taria d'estado avisaiids para satisfazel-os. e não os pagando nos prasos 
estabelecidos pelo artigo 1 0 . O  ficam sujeitas ao procediniento determinado 
no artigo l i ." e seus Pjs, segundo Ihes for applicatel. 

Art. 14.' Em caso nenhum se expedir8 diploma de encarte de qualquer 
merc8 sem que estejam satisfeitos os emolumentos correspondentes. 

Art. 16.0 Os novos ordenados estabelecidos pela carta de lei de 16 de 
abril ultimo aos empregados das secretarias d'estado, que eram contem- 
plados na distribuiçã~ dos emolumentos, e os supplemeulos de ordenado, 
do trata o artigo tansitorio da mesma carta de lei, começarâo a ser abonados 
de I de junho proxtmo futuro em diante. 

-Art. 16.' O abono que tem sido feito aos ditos empregados, como 
compensação dos lucros cessantes do Dzarzo do Governo, terminar& no dia 
31 do presente mez. 

Paço, em 21 de maio de 1867.- João Baptista d a  Silva Arvão de 
Carvalho Martens-Augusto Ceaar Barlona de Freiias-Antonzo Matxa de 
Fontes Pereira de Mello -Visconde da Praia Grande - José Maria do 
Casal RLbdro -João de Andrade Coreo. 

(Omittimos o modelo junto a este regulamento). 
(No D w o  de Lzsboa de 27 de maio, n o  119). 

Decreto de 22 de outubro de 1868 
Atíendendo $ conreuiencia de descentralisar alguns serviços que estão 

s&iimulados na secretaria d'estado dos negocios do reino com preluizo 
dos particulares e sem vantagem publica, e usando da auctorisaçâo con- 

cedida ao meu gorerno pela carta de lei de 9 de setembro ultisho; hei por 
bem decreíar o seguinte: 

Artigo f.' As licenças para theatros e espec~aculos publicos hão  coace- 
didas, nas cspitaes de districto, pelos governadores civis. e nas outras terras 
do reino pelos administradores de concelho. 

uuico. As Iicenças concedidas pelo governador civil são valiosas em todos 
os concelhos do seu districto, e podem taler em districto diversa depois 
de visadas pelo governador ci,il respectivo. 

Art. 2." Os estatutos das associações de recreio, instrucção publica, 
piedade e beneficeucia que at8 agora eram approvados por decreto real, 
ficam s6 dependentes da approuação do governador civil, em ~011se1ho de 
districto. 

$ untca. Um exemplar ou copia authentica dos estatutoq, depois de 
approvados, será remettida ao minirterio do reino. O governo póde cassar 
ou restririgir a approvação concedida, ouuindo previamente o conselho de 
estado. 

Art. 3.0 Os titulos de capacrdade para o ensino particular de instrucção 
primaria são concedidos pelos commissarios dos estudos, excepto nos casos 
em que são dispensadas as provas publicas. 

Art. 4.O Os provimentos temporarios das cadeiras de instrucção primaia 
são feitos por simples despacho do ministro, precedendo cooeurso nos 
casos em que o requer a legis!ação vigente. Os provimentos vitalicios c- 
tiiiuam a ser feitos por decreto. 

$ mico. A publicação na folha official dos provimentos das cad&ras.de 
instrucção primaria suppre as poitarias ou cartas regias que at i  agora se 
exigiam aos professores. 

Art. 5.0 Para execução de todos os despachos expedidos pelo ministerio 
do reino, a requerimento de parte, pelos quaes não sejam devidos direitos 
dèt merd. 6 bastante a publicay2o na folha official, uma vez que o reque- 
çenk apresente documento legal de haver satisfeito os impostos por .ler 
estabeimidas. 

Arb'6,' Subsqtem todos os impostos a que a legislapão aclual sujeitcv 
os actos de,.que trata este decreta, sem exceptuar os emoliimentos da 
secretmq d'estado. , 

A F ~ .  7." 0 8  impostos a que se refere o art,go 6 .O  serào pagos no cbíie 
-da recebedoria do concelho ou bairro competente. 

$ unico. Asreeebedorias competentes para a cobrança d'estesimpostos 
sao, nos casos dos arltgos L", 2." e 3.', a do concelho ou bairro ande fsr 
passado o respectivo diploma ; no caso do artigo 4.O, a do ,concelho ou 
barro em que for situada a cadeird; DO caso do artigo S.', a do concdho 
ou bairro em que o despacho houver de ser dado á execução. 

Art. 8.' Juntamente com os provimentos e despachos, de que tratam 
48 
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os artigos h.? e 6.O d'este decreto, ser& publicada a importancia dos im- 
postos correspondentes. 

Art. O;? No @to da posse que for conferida aos professores de instrucção 
primaia,ser& tranm.pto, sob pena de nullidade, o reubo que prove o 
pagamento dos imposios de\idos. 
, .brt. la.9 Fica revogadu a legislação em contrario. 
.i:C$,presidente do conseibo de ministros, e os ministros e secietarios de 
estado de todas as repartiçaes assim o tenham entendido e fagam execu- 
tar~ %$o, em 22 de outubro de I868.-Re1.-biarqmz de S á  d a  Ban- 
&ire - kníanio, Biopo de Yizeu - Antonio Pequito de Semas de Andrade 
-6aPlo.s Bento da Wlua - José Maria Latino Coelho - Sebastião L o p  
de Calheiros e Menezes. 

(No Dulrio de Lisboa de 27 de outubro, n.' 2hh). 

. , pecreto de 21 de janeiro de 1869 

S e ~ d o  necessario xegular a arrecad&o e fiscalisação do imposto deno- 
minado pemolumentos das secreiarias d'estado~, devido por despachos do 
mmisterio do reine, não supitos a direitos de merc&, de que trata o de- 
creto de 22 de outubro de 1868; hei por bem decretar o seguinte: 

Astigb 1." A cobrrinça dos emolumentos das secretarias d'estado pro- 
venientes deqpdws expedidos pelo ministeno do reino, pelos quaes 
não sejam devidos direitos de merc@, será feita em presença da publicação 
dos mesms  Lspachos no Diario do Governo. 

Art. 20 Para os fieitos do artigo antecedente as pessoas a quem io- 
temsarem os despachos, munir-se-hão de um exemplar do Doario do 
Govmw ande vierem pub1içsdm, e cam elle se apresentarão ao escrivão 
de fazenda do concelho ou bairro que ~ndicar o mesmo Diario, a fim de 
sr passado o recibo pelo pagamento dos emolumentos que forem devidos. 

Art. 3." O escrivso de fazenda extrabirk o recibo conforme o modelo 
junto, no qual se far8 referencia ao Diario, transcrevendo-se o que d'elle 
owstar com relação ao despaeho de que se pagam os emolumeptos e aí 
importancia d'estes. 

Art. 42 Pagos os emalumentos será entregue ao interessado O recibo 
desse pagamento, o qual o apresentará á auctoridade que tiver de dar exe- 
auçiio ao respectivo despacho. 

< *  &t. 5.' As auctondades a quem competir a execuçõo de taes despachos 

'' ' V*, wanto á cobrança d'este imposto, a portaria de 16 de março de de i87á. 

nào a darõo sem que lhe% seja apresentado o recibo do pagameota.dos 
emolumentos, processado BW termos do presente decreto. 

$ 1 . O  At6 ao dia 5 de mez os recibos que tirerem sido apresen- 
tados no mez anterior ás auctoridades de que trata o artigo 4.' serão 
pelas mesmas auetoridades remettidos ao delegado do thesouro do respe- 
ctivo districio, acompanhados de uma relaçjio em duplicado, em uma da5 
quaes o delegado passará recibo, que devolver&. 

5 2.O Os delegados do thesouio, em presença de tdes recibos, verific;t- 
rão se foram devidamente escripturados, e se as suas importancias deram 
entrada nos cofrei da fazenda, providenciando e dando pa~te  superiormente 
hgo.que encontrem qualquer irregulaiidade deste ramo de seniço. - 

- Os ministros e secretarios d'estado dos negocios do reino e da fazenda 
assim' o tenham entendido e façam executar, cada um pela parte que lhe 
toca. Paço, em 21 de Janeiro de i869.-R~1.-Anton;o, Bispo de Ezm 
-Cede de Samodães. 

(Chittatnos o modelo junto a este decreto). 
(No Dzarto de Lisboa de 26 de janerro, n.* tS). 

Decreto de 30 de abril de 1869 

Em conformidade com o disposto no artigo 36.' do decreto de 1 4  do' 
presente mez- hei por bem determinar que para a cobranea e fisc.ilisação 
dos emolumentos do thesouro publico, se observe o regolamcnto ique d'este 
decreto faz parte, e com elle baixa assignado pelo ministro e secretdrio 
d'esrado dos negocios da fazenda. 
-'O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenha entendido e faça 

eneeoter. Paço, em 30 de abril de 1869. -REI.-Conde de Sa+nodàcs. 

REGULIMl:\TO P A R I  A COBRAHÇ!\ E IISC~LISBÇ~O DOS EP0LIIII:YTOS DO Tlll'WURO 
PUBLICO A QUE SE REFI:I:E O DECRETO DA DBTA D'ESTE 

' 

L . ,  > I 

Arligo 1.' A expédtçào dos despachos ou de qualquer documento su- 
jeito a emolumentos do thesouro publico depende do previo pagamento 
d'elles, a contar de I de maio proximo futuro. 

Art. 2.O Em Lisboa serão os emolumentos pagos na recebedoria da re- 
ceita eventual por meio de guias, conforme o modelo n." i, passadas pelas 
diversas direcyGes geraes do thesouro publico. No Porto ser80 satisfeitos 
na recebedoria da receita eventual, e nos mais districtos nos respectivos 
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cofres eeritraes, em vetude de guias, conforme o modelo n.O 2,  assadas 
pela respectiva repartição de fazenda. Essas guias serão nomeadas segui- 
damente, começando nova numeração no principio de cada anno economico, 
e ficarão registadas nas direcções e repartições que as expedirem. 

Art. 3." Realisado o pagamento dos emolumentos, lançar-se-ha na guia 
uma verba em que se declare a quantia paga, quando e u numero em que 
fica lançada no respectito Livro, sendo assignada pelos empregados encar- 
regados da  cobrança e escripturação da mencionada receita. 

Art. 4.O Apresentada a guia com a iudicad,i verba na direcção grral do 
thesouro publico, ou repartição de fdzeiida d'onde houver emanado, lan- 
çar-se-ha no registo, em correspondencia a mesma guia, uma nota da 
effeciividade do pagamento para se poder expedir o despacho ou do- 
cumento por que os emolumenios tiverem sido pagos, com decidra~ão da 
quaníia recebida. 

$ nnico. Quando o emolumcrito seja rccebido fóra de Lisboa, e o do- 
cumento a que elle pertence tenha de ser passado por qualquer das di- 
recções do the3our0, os respectiios delegados remettcrào á competente 
direcção geral, em seguida ao pagamento, a declara~ão_(modelo n.' 3) 
para 6 vista d'ella ser expedido o documento a que elle respeita. 

Art. 5 . O  As dirersas direcções geraes e repartiçbes de fazenda gnarda- 
rão. emassadas pela sua ordem numerica, as guias que lhe forem apresen- 
tadas com as terhas de pagamento, e ate ao dia '20 de cada mez remet- 
terão á direcça  geral da contabilidade do thesouro publico uma relação 
das que tiverem recebido no mez anterior com os numeros déllas, nomes 
dos individuos que satisfizeram os emolumentos, diploma ou acta por que 
os satisfizeram e importancia que pagou cdda um. 

Art. 6.' A direcção geral da contabilidade do thesouro publico, ;i vista 
dds reclamacões de que frata o antigo anteiior, Liscalisara a exacia ob- 
servancia do artigo 7." e seus $$ do decreto de 14 de abril corrente. 

Art. 7.' As receitas que pela citada providencia derem entrada nos 
cofres publicos serão escripturadas com a denomiiiayão de «emolumentos 
do thesouro~ e descriptas nas tabellas respectiias na classe dos impostos 
directos. 

Paço, em 30 de  abril de 1869. - Conde de Samodães. 
(Omittirnos os modelos ju>ltos a esie reyulamento). 

(No Dtarto do Governo de 7 de maio, no i0.L)- 

Decreto de 12 de julho de 1870 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secretarios d'estado 
de todas as repartições: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo I.* d o s  funccionarios que houverem de pagar emolumentos das 
secretarias d'estado pelas tabelias da lei de 16 dc abril de 1867 são le- 
sados em conta nos casos de promodo, translerencia ou nova nomeação 
os emolumentos correspondentes aos logares em que tenham sido providos 
anteriormente B data da citada carta de l e ~  de 16 de abril de 1867. 

Art. 2." Fica revogada a legi4açào em contrario. 
Os ministros e secretarios d'estado de todas as repartições assim o 

bnham entendido e façam executar Paqo da Ajuda, em 12 de  julho de 
i87Q. -REI. - Duque de Sddanha - Jos6 D ~ a s  Ferreira - €o& de 
d9agaEhães-D. L ~ i z  da Camara Leme-Marquez de Angeya - D .  Antonio 
dar Cosia de Sousa de Maceh. 

Decreto de 14 de novembro de 1872 

Determinando o artigo 1 L." do regulamento de  21 de maio de 1867 
que, findos os prazos fixados para o pagamento dos emolumentos das se- 
cretarias d'estado, nZo se moilrando o pagamento rffectuado, sqam as 
respectivas guias remettidas ao delegado do the~ouro do districto do do- 
micilio do devedor, a fim de ter logar a cobrança executiramente pelo 
modo estabelecido no $ 1.U do citado artigo; e suscitarido-se duvidas sobre 
o modo de cumprir este preceito, no caso em que os agraciados, tendo 
solicitado e recebido as guias da competente repartição, não tenham por 
meio d'ellas realisado o pagamento, retendo arbitrariamerite em seu poder, 
com manifesto prejuizo da fazenda p~iblica, o documento pelo qual deviam 
ser executados: hei por bem ordenar que as reparti~ões por onde se 
passam guias para papamerito dos eniolumentos da? serretarins d'estado, 
no caso referido, ndo apresentai~do os agraciados com a competente verba 
dd cobran~a. dentro dos prasus estabelecidos para o pagamento, as guias 
que lhe tenham sido entregues, as coiisiderem como não passadas, e pro- 
cessem novas guias, com a declaraçao de que substituem as primeiras, re- 
mettendo-as immediatamente ao delegado do thesouro para servirem de 
base ao processo executiro. 

3 Contem ampliada a doutnna do decreto de 10 de novembro de 1868. 
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O presidente do conselho de ministros e os ministros e secretarios de 
estado das di,ersas reparfições aksim O tenham cnteridido e f a ~ a m  executar. 
Pato, em 14 de ~i,nembro de 1872 -REI.  - Antonao Mana de Fonles 
Pereha ele dlello - k i ~ l o n ~ o  Rodrrgues Sampaiu -Az~gusto Ccsar Barlona 
de Freitas - Antunio de Serpa Pamenlel- Jaywle ('onslantino de Freitas 
]Ilor&- João de dndrade Corvo - Antonao Cai rlosu Avelino. 

(No Dtano do Governo de 18 de novembro, n O 261). 

Lei de 22 de março de, 1881 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portiigal e dos Algaries, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, qiie as cortes geraes decretaram 
e n6s queremos a lei seguinte: 

Arligo i . @  O applicavel ;i junta do credito publico, B caixa geral dos 
depos~kos e & casa da moeda e papel sellado a labella de emolumentos 
approvada   ela carta de lei do i 6  de abril de 1867, na parte em que se 
refere a nomeações, certidões e Ilcenças. 

Art. 2." Os cmolumentos que se cobrarem rias ditas repartições consti- 
tuem receita do estado. 

Art. 3 . O  Fic;i relogada a legislaçdo em coiilrnrio. 
M a n d h s  portanto, etc. O ministro e secretario d'estado dos negocios 

da fazenda a raçd imprimir, publicar e correr. Dada no Paço, em 22 de 
março de 1881. - EL-REI.-Elennque de Barrm Gomes. 

Carta d e  lei, etc. 
(Ko Dar60 do Goeen~o de 30 de março, n o 70j. 

X I  

IMPOSTOS SOBRE MINAS 

Decreto de 31 de dezembro de 1882 I 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secretarios d'estado 
de todas as repartiràes, e tendo ouvido o conselho de obras publicas e 
minas, com a opinieo do qual me coiiformo; hei por bem decretar o 
seguinte : 

..................................................... 

CAPITULO VI11 

Dos impostos e pagamentos das emprezas de mineração 

Art. 40: Os concessionarios das minas são obrigados a pagar ao estado 
um imposto fixo annunl, dependente da superficle do terreno demarcado, 
e um imposto proporc[onal ao producto liquido das despeias de extracção. 

O imposto fixo ser& de 80 rkis por 10:000 braoas - 

O imposto proporcional nunca poderá exceder a I; por cento,& p r p  
ducto liquido. 

O gwerno podcrá, outindo o conselho de obras publicas e minas, alli- 

1 Ye]. o decreto de 9 dc dezembro de la3. 
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viar do pagamento d'este imposto, modifical-o, ou convertel-o em uma 
renda annual fixa por ajuste com o concessionario. 

As minas concedidas até 1 data da publicação da lei de  25 de julho de  
1850 pagarào sómente 5 por cento do producto liquido, como estava 
estabelecida pela lei anterior á concessào '. 

Art. 41 ." O producto d'estes impostos, ou rendas, formara um fundo 
especial, que será applicado para o melhoramento d'este t amo de industria 
pelo modo que O governo julgar mais conveniente, oulindo o conselho 
geral de obras publicas e minas. 

Art. 43.' As emprezas de  minas, cuja la\ra for concedida depois da 
publicação do presente decreto, náo pagarão impostos durante 2 aiinos, 
contados da data da concessão. 

Axt. 43.' Todos os productos das minas, que forem exportados, não 
pagarào algum outro direito nas alfandegas. 

..................................................... 
Os ministros e secretarios d'estado de  todas as repartiçaes o tenham 

assim entendido e faqam executar. Paço das Necessidades, em 31 de de- 
zembro de 1882.-Rai~~~.-Dupue de Saldanha-Ro(Erzgo da Fonseca 
Magalhães- Anlonio Mana de Fontes Perezra de Mello-Antonlo Aturato 
Jervzs d'Athuguia. 

- (No Dtarto do G m i m o  de 3 de janeiro de 1853, n 2). 

Decreto de 17 de junho de 1858 

Convindo regidar a cebranea dos impostos sobre minas, a que se refere 
o arbgo 40." do decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1852; 
hei por bem approvar o regulamento que faz parte do presente decreto, 
e baixa assignado por Antonio José d'Aiila, conselheiro d'estado, ministro 
e secretario d'estado dos negocios da fazenda. 

C) presidente do conselho de minrstros, ministro e secretario d'estado 
doa negocios do remo, e os ministros e secretarios d'estado dos negocias 
da fazenda e das obras publicas, commercio e industria, assim o tenham 
entendido e façam executar. Paqo das Necessidades. em 17 de junho de  
1858. -REI.-Ji8~rque.z de Loulé -Antonio José d'Avzla -Carlos Bento 
da Silca. 

Vej a lei de 25 de junho de 1879, que sudettou a! minas de cobre de S João do 
?serto e Algares, pertenceuter a companhia de mmeração tianstapana, dos preceitos 
deste decreto, incluindo os que regulam os impostos. 

lNSTRUC(cl'. II:I;ULA\I!\~II;F. PARA A COBRI'YCA DOS IMPOSTOS SObkl: IilAS, , 

A QUE SE i;Lil.lil. O ARTltjfi 40.0 DO DEcnsrQ C05 FORÇA DE LEI DE 31 DR DEZtlll;KO DE 1852 

CAPITULO I 

Disposições preliminares 

Artigo 1.0 Todos os concessionarios de minas, na conformidade do ar- 
tigo 40.O do decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1858, são 
S U J ~ I ~ O S  : 

1 .O Ao pagamento de um imposto fixo e annual; 
2 . O  Ao pagamento de um imposto proporcional annual. 
O imposto fixo 6 regulado pela extensão do terreno demarcado, e 15 de 

80 réis por 10:000 braças quadradas. 
O ;mposto B a collecta lançada sobre o producto Iiquido 

da mina, e não pode exceder a 5 por cento d'esse mesmo producto, 
* .: Ghama-se producto Iiquido a differença entre as despezas de extracção 

feitas com uma dada quantidade de minerio posta á bocca da mina, e v 
pleso por que o mercado avalia essa mesma quantidade tambem á bocca 
da mina. 

CAPITULO 11 

O que deve considerar-se despezas de extracção, e quaes as  que devem 
ser excluidas para a deternunação do producto liquido 

Art. 2.0 Asdespezas que devem considerar-se como despezas de extracdo 
para a deducçáo do producto liquido annual sào aquellas que respeitarem 
ao desmonte da substancia que faz o objecto da laura, e ao seu transporte 
ate a bocca da mina; e sào as seguiutes: 

1.' Com os jorriaes dos operarios e trabalhadores empregados no des- 
monte, transporte interior e extracção da subsfancia que faz o objecto da 
l a ~ r a ;  com a couducção dos materiaes para o enchimeiito dos Pazios sub- 
terrarieos, e enchimento dos mesmos vdzios; com os jorriaes dos guardas 
dos armazens medidores e carregadores; 

2." Com o penço das cavalgaduras que ser\irem no transporte anterior, 
ou que forem empregadas como motores de extracção, de esgoto OU de 
uenti[ação ; 

3.0 Com a conservação de todos os trabalhos subterraneos; 
4.O Com o entretenimento dos motores, machinas e apparelhos empre- 

gados na extracç;io, descida e subida dos mineiros e mais empregados nos 
trabalhos subterraneos, no esgoto e na tentilafio; 
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Art. 9 .O  A parte desciiptiva d'este mappa será feita pelo engenheiro de 
minas do districto, ou por quem a s  suas \ezes fizer, depai? de ouiir os 
concessronarros ou os seus representantes. 

Art. 1 0 . O  A avaliação provisoria de que trata o o." 9 do artigo 8 . O  serh 
feita pelo administrador do concelho. e dois dos contribuintes mais cone- 
ctados do mesmo ou dos concelhos visinhos, ouvindo o engenheiro de  minas 
os respectivos concessíonarios ou os seus representantes, e lançada na 
competente columna do modelo n.O 2. 

$ unico. Se o proprietario da mina ou o seu representante não se em- 
formar com esta abaliaião, tem o direito de reclamação para a junta d e  
avaliação. 

Art. 11.' Os governadores cii~is regularão as epochas em que os enge- 
nlieiros de minas do districto, os administradores dos concelhos, e os dois 
contribuintes se deuerão reunir, para que a parte descriptiia d'este Qappa. 
e a da a~aliacáo do rendimento Iiquido de que se trata, se conclua im- 
preterivelmente at8 I5 de maio de cada anno, tendo em atteneão as mu- 
danças que tenham tido lagar ate esta epocha. 

Art. 192 A mina cuja demareaçdo se estender a mal3 de um concelho 
seri  consignada no mappa (modelo n.' 2), no concelho onde estiver situada 
a bocca da extracção. 

O mesmo se praticar8 com a mina cuja demarcaçáo se estender a mais 
de um distrrcto. 

Art. 13." Quando qualquer proprietario ou empreza possuir mais de 
uma mina da mesma ou differente natureza dentro de um mesmo districto, 
será cada mina considerada, para todos os effeitos da aialiaç8o do produc.to 
Iiquido, como se pertencesse a proprietarios distinctos, de modo que o 
estado prospero ou precario de uma mina em nada influa na araliação do 
producto Iiquido de outra 

Art. 14." O mappa de que se trata, depois de assignado por todos os 
individuos que n'elle interiieram, e pelos concessionarios, quando se con- 
formem com a avaliação. será remettido pelo administrador, atb ao dia 
20 de maio, ao governador civil do districto. 

$ unico. Quando algum dos concessionarios se não conformar com a 
avaliaçào do rendimento Iiquido provisono a que se tenha procedido, não 
ser6 obrigado a assignar, e Idnçar-se-hd na casa das observações do re- 
ferido mappa a declaiação de  que não se conlormbra, e que vai reclamar. 

Da apaliação d l n í t i v a  do rend~menta Liquido collectavel 

Art. 15.' A definitiva do rendimento collectavel das minas 
será feita por uma junta, que se denominará de avaliação, e que serií com- 
posta do governador civil, presidente, ou quem as suas vezes fizer, do 
engenheiro de minas do districto, do delegado do thesouro, que servir5 
de secretario, e de dois vogaes, com a devida antecedencia nomeados pelo 
governador civil d'entre os eontribuintes mais coilectados. 

Art. 16." Quando por qrialqtier circurnstancia plausivel algum dos vo- 
gaes nomeados tenha impedimento justificado para se não reunir, dirigirá 
ao gorernador c i ~ i l  pet i~âo de escusa dentro de cinco dias contados d'apuelle 
da entrega da nomeaçâo. 
S 1 . O  A petipão de escusa será decidida dentro dos cinco dias imme- 

digas. 
$j 2." Se  a petição for deferida, proceder-se-ha logo á nomeação do vogal 

vago. 
Art. 17.' Quando o engenheiro de minas do distrrcto, por qualquer 

motiio legal ou justificado, não possa executar os serviços que lhe estão 
marcados n'estas initrucçóes, ou quando não haja no districto engenheiro 
de minas, o go~ernador c i ~ i l  com a necessaria antecipação requisitará do 
governo a nomeaçâo de outro engenhe~ro, ou de pessoa idonea para sub- 
stituir a falta d'aquelle empregado technico. 

Arf. 18.' A junta de a ia l ia~ão será intallada no dia 15 de junho, por 
convoca~ao do governador civil, qiie deferira aos vogaes nomeados o lnra- 
mento de  bem cumprir as ohrigasoes de seu cargo. 

Arl. 19." A junta de avaliaçjo terá as sessões que forem necessarias 
para a conclusào dos trabalhos a seu cargo, que deverão terminar impre- 
terivelmente af6 ao dia 10 de julho. 

Art. 20.' A  unta de araliação compele determinar definitivamente o 
producto Iiquido collectavel de cada mina, fazendo-o lançar na columna 
iespectira do mappa modelo n " 2. 

$ ULIICO. Ainda quando a ataliação da junta concorde com a q e  já se 
achar lançada na casa do Iiquido collectauel proiisorio, repetir-se-ha todayua 
na casa immediata do liquido colleetavel definitivo. 

Art. 21 0 5  concessionarios que se não tiierem conformado com a 
avaliação provisoria serão obrigados a apresentar ao secretario da  unta de 
avabação, dentro de cinco dias da ~ns t a l l a~ão  da junta, as declarações e 
allegaçòes que tiverem por justas para a devida apreciação do producto 
liquldo collecta~el das suas minas. 
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Art. 22.O A jiinta de avaliação proceder8 & determinação do producto 
liquido collectavel das minas, quer ex oficio, quer tendo em attenção as 
declarações OU allegações que lhe forem apreseritadas pelos concessionarios 
das minas que. se não tnerem conformado com a a ~ a l i a ~ ã o  proyisoria de 
que trata o n.' 9.' do artigo 8.' 

Art. 23.9 Bzeenchtda a rasa do producto liquido coliecta\el definitivo no 
mappa modelo n.' 2.", proceder-se-ha ao seu encerramento designando-se 
a total do ~mposlo fixo, e bem aisim o total do imposto proporcional sobre 
o producto liquido collectavel determinado pela junta de avaliaçâo; e depois 
de datado e assignado por todos os membros da junta, será considerado 
como matriz para a extracção do competente rol de cobrança. 

CAPITULO VI 

Da confecçáo dos roes para cobrança 

Art. 24.O Apenas titer sido encerrdda a matriz, o delegado do thesowo, 
secreta110 da junta de avaliação, confeccionarS os competentes roes por 
concelhos para a cobrança dos impostos de que se trata. 

Art. 25.' Este rol, feito seguiido o modelo u O 3, conter&: 
1 . O  O numero que lhe eorresponder na matriz; 
2 . W s  nomes e profissões dos concessionarios; 
3.' A designação da mma; 
4.' A extensào superhcial da concessão; 
6.' A collecta total do imposto fixo e proporcional com designação de 

cada uma Testas e dos respectlios addiciooaes. 
$ unico. Os roes serão extrabidos com relação aos concelhos onde tiver 

de se realisar a cobrança. 
Arl. 26." Os roes confeccionados serão encerrados com a declaração da 

importancia total a cobral-se, assignados pelo delegado do thesouro, e 
submettidos ao goternador civil at6 20 de julho. 

$ unico. O goie~nador civil, fazendo-os conferir na parte relat~u-a ás 
decis6es da junta, lançar-lhe-ha o-Cumpra-se-, e os devolver& rn de- 1 
legado do thesouro at6 25 de julho. 

-Art. 27.' Obtido O-Cumpra-se -, o delegado fará remessas d'estes 
mes ao respectivo escrii8o de bzenda, tendo previamente deixado o com- 
petente registo na repartição a seu cargo. 

Ast. 28.' O escrivão de fazenda procederá logo h extracção dos respe- 
ctivos conhecimentos na conformidade do modelo n.O 4. 

Arl. 29.' Estrahidos os conhecimentos, o escritáo de fazenda farh d'elhs, 
10 de agoâio,, entrega ao recebedor do concebo, acompanhados de 
relação em duplicado dos mesmos conhecimentos, em uma das quaes 

a recebedor passara recibo que entregará ao escrivlo de fazenda para ibe 
formar o competente debito. 

Art. 30." Os annnncios para a coh~ança dos imposlos de que se &ata 
serão feitos conj~inctameiite com os annuncios para a cobranqa dos mais 
impostos, e arrecadados nas mesmas epochas,,seguindo-se em tudo o mais 
O que se acha estabelecido para a arrecadação dos impostos de ,quotidade 
nos eãtinctos pelo decreto com força de lei de 31 de dezembro de 1852. 

Art. 3LP A escripturação dos impostos de que se trata será feita s e  
paradamente em um diario a cargo do recebedor respectrvo. 

CAPITULO VI1 

Das reclamaçoes e recursos 

Art. 32.' TSm direito de reclamar para as juntas de avaljaçao'todos os 
concessionarios ou proprietarios de minas que se não tiverem conformado 
com a descripção e araliação de que tratam os artigos 8 . O  e 9.O , 

$, unico. Estas reclamações serão instruidas com os necessarios docu- 
mentos que justifiquem as allegações na conformidade do que fica indicado 
no artigo 21.", e entregues ate ao dia L0 de junho ao secretario da junta 
de avaliação, que passará recibo. 

Art. 33." A junta de avaliaç8o publicará at6 ao dia 5 de julho as suas 
decisões, mandando affixar na porta da administração a que pertencer a 
mina uma relação em que se contenha o nome do reclamante e a decisao 
obtida. 

Art. 34." A junta de ataliação terá um livro de actas onde lance todas 
as suas decisões, que serão assignadas por todos os seus membros. 

Art. 39.' AS resoluçòes da junta de avaliação de que se nao t~ver  re- 
currido serão immediatamen(e cumpridas, h d a s  as epochas para a inter- 
posição dos mesmos recursos. 
. Art, 36.' Das decisòes das juntas de avaliaçâo t&m os concessionarios 

recurso para o conselho de districto no prazo de dez dias, contados d'aqoells 
em p e  forem affixadas na porta da administração do respectivo concelho 
taes deeisaes. 

Art. 37.' O concelho de districto para decisào dos recursos i u e  lhe 
foiem affectos poder& exigir, quando o julgar necessario, informafies d a  
engenheiro de minas. 

$j unico. No caso que as informaçaes obtidas n8o ministrem os edare -  
cimentos necessarios para a deiida resolução de recurso; serão nemeados 
dois peritos, um pelo conselho de distrrcto outro pelo reclamante. 

Art. 38.O Na epocba que for fixada pelo go~ernador civil, estes peritos, 
segriidos do administrador do concclhd e respectivo eseriváo, e em pre- 
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sença do engenheiro de minas e do reclamante, ou de quem legalmente o 
represente, verificarão as circumstancias expostas na reclamação. 

Art. 39.' O escrivão redigirá um auto onde se consigne o juizo dos pe- 
ri103 e allega@es da parte interessada. 

$ unico. Este auto, acompanhado da informaçáo do engenheiro de minas 
e da do administrador do concelho, será logo remettido ao governador 
civil, que o transmittirb, acta seguido, ao conselho de  distrrcto. 

Art. 40.0 O conselho de districto em vista de tudo concederá ou negará 
provimento no recurso conforme julgar de justiça, dando conhecimento ao 
in ressado na f6rma do que para ca5os similliantes se acha estabelecido. 5,. 41.0 Das decisóes do conselho de districto tbm os reclamantes 
iecurso para o conselho d'estado na fórma do que se acha regulado. 

Art. 42." As despezas com os peritos e com estas verificaçòes são re- 
guladas pelo goverdador citil. 

Art. 43." Quando se conhecer que a reclamação 6 destituida de funda- 
mento, estas despezas serão pagas pelo reclamante; mas se forem fundadas, 
as despezas serão pagas pelo producto de  taes impostos. 

Dos abatimentos, isenções e conversão em renda annual fixa 
do imposto proporcional 

Art. 44." Todo o concessionario tem direito a um abatimento ou isenção 
do imposto proporcional, quando por acontecimentos extraordinarios tenha 
experimentado perdas na lavra da mina. 

Arl. 45.O Para a avaliação do abatimento ou isenrão de que trata o 
artigo antecedente, o concessionario que tiier experimentado perdas diri- 
gira ao gouernador c i~ i l ,  até ao fim do mez de abril, a siia pelica0 deta- 
lhada com re l a~ao  aos prejuizos que tiver tido no anno antecedente. Esta 
petição serh remettida ao engenheiro de  minas para informar circumstan- 
ciadamente a tal respeito. 

t Art. 46.' 0 governador civil exigirá ao mesmo tempo das auctondades 
ou corporaçóes locaes que julgar convenientes os esclarecimentos sobre a 
exportação e consumo das materias extraliidas, e com allus&o ao anno das 
perdas. 

Arl. 47.O O engenheiro de minas, verificando as allegações apresentadas 
na petrçáo, informara com o seu parecer sobre cada uma das mesmas 
allegaçôes dentro do prazo de  20 dias, e fara especificada mençao do 
valor das materias extrahidas, do preço das materias primas necessarias 
para a lavra, estado dos trabalhos subterraneos, numero de obreiros, e 
~i tuação mais ou menos prospera do estabelecimento. 

Art. 48.' Reunidas estas informa@es, o governador civil as rematei.& 
á direceão geral das contribuições directas, acompanhadas do seu parecer 
sobre a importairna do rendimento illiquido da lavra e ialor dos prejuiios. 

Art. 49." A re íe~tda dtrecção geral, de accordo coin o ministerio das 
obras publicas, commercio e industria, decidirá o quadurn do abatimento, 
e sobre a maneira de o realiwr. 

,Art. 50.O O concessionario que titer obtido isenção do pagamento dos 
impostos de  que se trata, em todo ou em parte, deve apresentar at6 ao 
referido dia 30 de abril a sua petição documentada, a fim de não ser 
comprehendido no rol da cobrança. 

Art. 51." O concessionana que, não obstante as disposiçóes do artigo 
supra, por qualquer impreuista circumstancia for eomprehendido a o  rol da 
cobraiiça, tem recurso para a direcção geral das contrihurções dimctas, 
que regulará a maneira por que dele ser compeosado. 

Art. $2." Todo o concessionario de minas que, nos termos do artigo 40.O 
do decreto com força de  lei de 31 de dezembro de J852, quizer converter 
o imposto proporcional em renda annual fixa, enviará uma proposta fun- 
damentada ao governador civil do districto, a qual seguirá os tramites 
estabelecidos n'este capitulo para a isenção ou abatimento do referido 
imposto. 

CAPITULO IX 
Dos encontros no pagamento dos impostos sobre a s  minas 

. Art. E3.O Nas verbas do imposto fixo e do imposto proporcional sobre 
as minas é s6 permittido o encontro dos abatimentos que se tiverem de 
reaiisar nos mesmos impostos. 
- Art. 5.4.' Pelos abatimentos recoubecidos pelas disposições do capitulo 6." 

O secretario da junta de avaliação passará titulos de encontros na confor- 
midade do modelo n.O 8. 

Art. 85.' Dos titulos de  encontro, passados na conformidade do artigo 
a n t e d e n t e ,  formallsará o mesmo secretario uma relaçjo conforme o mo- 
delo n.* 6, que, por èlle assignada, submetterá ao governador civil do 
districto, bem como os respectivos titulos. 

Art. 56.' O governador civil, depois de confrontar os titulos e a relação 
de que trata o artigo antecedente com as resoluç6es da junta de avalia- 
ção, e ter veriGado a sua copformidade, lançará na mesma relação o 
-Cumpra-se -, que assigoara, devolieudo-a depois ao secretario, bem 
como os titulos, que igualmente deverá assignar. 

Art. 57." O secretario da junta, depois de fazer registar na repartição 
de fazenda do districto a. indicada relação, fará entrega dos titulos aos 
interessados, e enviar6 ao mesmo tempo a relação ao escrit-ao de fazenda 

49 
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do concelho onde a cobrança se tiver de  realisar, transmittindo uma wpia 
ao administrador do concelho. 

Art. 5 8 2  0 s  titulos de  encontro de que se trata serão admittidos., no 
M o  ou em parte, no pagamento das verbas lançadas no anno a que re-  
speitar o abatimento. 

Disposições diversas 

Art. 5 9 . O  Toda a mudança dos proprietarios das minas, por eReito de  
quaesquer c a u s a  legaes, será nlencionada na casa das observacões do re- 
gisto (modelo n.' 1). 

Art. 60." Das alteraç6e.s de  que trata o artigo antecedente dará o go- 
beriiador civil conhecimento ao delegado do thesoiiro, a fiin de que este, 
fazeiido-as notar na casa das obseriayõe~ da matriz, inclua no rol da co- 
brança o nobo proprietario com exclusão d'aquelle que o tiver deixado . . 
d e  sei. 

Art. 6 1 . O  D e  todas as ordens e documentos expedidos, por virtude do 
serviço de  que se trata, o delegado do thesouro conservará os competentes 
registos, estremando apuelles que pertencerem a Junta de avaliarso dos 
que forem da competencia da repartiçzo de farenda a seu cargo. 

Art. 62." As reclamarões e recursos de que trata o capitulo o.", bem 
como as peliçõcs para abatimento ou comriensaçòes de que trata o artigo i'.', 
não I&m effeito suspensivo. 

Art. 63." Aos delegados do ihesouro compete o direito de recurso que 
Ikes 6 reservado nas instrucções de 22 de abiil de 1851, quando enten- 
dam que os direitos da fazenda se acham prejudicados. 

Ministerio da fazenda, em 17 de ~uriho de 1 8 5 8  -Anionio José d'AviZa. 
(Omittimos os modelos juntos a estas insirwçòes regulamenlares). 

(No Dtareo do Governo de 4 de agosto, n.' 479). 

Decreto de 15 de abril de 1862 

Tendo-se suscitado dutidus ácerca do modo por que está concebido o 
artigo 47.0 do regulamento de 9 de dezembro de  1853, na parte qiie 
respeita ao imposto que os concessionarios de  minas devem pagar ao pro- 
pnetwio do solo; 

Cbnçidercrndo que p r & ~ ~ ç ã o  &este artigo os eoncessionarios deverao 
entregar a o  proprietam da superfic~e 2 % por cento do prodwto liquido, 
deduzdas as desl)ezils de  ertraeyao, O qiie nào está em harmoeia com o 
artigo 38." da lei de 31 de dezembro de 1852, que coiisidera esta per- 
centagem como maxima, debendo o imposto variar dentro d'este Iimlte, 
segundo as circumstancias de  rada mina em particular; 

Considerando que o artigo 4.0.' da citada lei estabelece o maximo do 
imposto proporcional que as miiias detem pagar ao estado em 5 por cento 
do producto liquido, e que concede ao goFerno a faculdade de poder alliiiar 
os concessionarios do pagamento d'este mesmo imposto ou de  modifical-o; 

Considerando que, pela confrontação dos preditos artigos da lei, devem 
ser applicaveis as  mesmas regras e disposiiòes á determrnação tanto do 
imposto proporcional que os concessionarios detem pagar do estado, como 
do que devem pagar aos proprietarios do s d o ;  

Vistas as  consultas qo cons;.llio de minas e do ajudante do procurador 
geral da coròa junto do ministerio dds obras publicas, commercio e in- 
dnstria; 

Hei por bem decretar o seguinte: 
1 . O  Os concessionarios de minas em lavra pagarao ao estado, nos termos 

do artigo 40." da lei de 31 de dezembro dc 1832, a16 5: por cento do 
producto Iiqurdo, deduzidas a i  despezas da extracção. 

2.' Os mesmos concessionarios pagarão ao proprietario do solo, em 
conformidade do artigo 35.' da referida lei, at6 2 '/e por cento do mesmo 
producto liquido, deduzidas a$ despezas da eulrac@o. 

3." Este  imposto aniiiial será sempie de 50 por cento du imposto pro- 
porcional que o estado hd de recebcr, quando o governo julgdi cuu\eiiieute 
que deie  modificar o imposlo dos 5 por cento. 

4." Quando o goierno conuerter o imposto proporcional de5ido ao estado 
em renda annual fixa e por iim certo tempo, o proprietario do -10 rece- 
ber&, querendo, 50 por cento d'esta renda em logar do ~mposto propor- 
cional, ou o que amigavelmente ajiistar com o coocessionario da mina. Na 
falta de  accordo entre ambo3, o goterno arbitrara a percentagem que o 
proprietario do solo dele receber em quanto durar aquella renda fixa para 
o estado. 

8." Quando O governo entenda dever anniillar temporariamente o imposto 
proporcional devido ao estado, como llie 6 faciiltado pelo $, 3." do citado 
artigo 4 0 . q a  lei de  31 de dezembro de 1852,  o goterno arbitrara a 
percentagem, dentio dos timites legaes, que o proprietario do solo d e ~ e  
receber haja producto liquido em algum dos annos em que a mina 
for dispensada de pagar ao estado o imposto proporcional. 

Fica por esta Tórma substituido e ampliado o artigo 47.0 do decreto 
regulamentar de  9 de  dezembro de  1853, . , 
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O presidente do conselho de  ministros, ministro e secretario d'estado 
dos negocios estrangeiros, e interinamente encarregado do ministerio das 
obras piiblicas, commercio e industria, assim o tenha entendido e faca 
executar. 

Paço, em 15 de  abril de 1862. -REI. -3laryuez de Loulé. 
(So D i a n o  de Lzsúoa de 25 de abril, n.O 92). 

XII 

ADDICIONAL DE 6 POR CENTO 

Lei de 26 de abril de 1882 

Dom Luiz, por graça de Deus, Rei d e  Portugal e dos Algarves, etc. 
F t i~emos  saber a todos os noqsos subdito5, (lue as cortes geracs iiecreta- 
rarn e 116s queremos a lei seguinte: 

Artigo 1.' A todas as contribuições, impostos e rendimentos do lhesouro 
de  qiialquer ordem, natureza, denominarão ou exercicio, que se arrecada- 
rem, a datar da publica<ão d'esta lei, serao addicionados 6 por cento 
do respectivo producto, constituindo este addicional receita do mesmo 
lhesouro 1. 

1 Circular da Dir. Ger da Contabilidade do hlin. da Faz de 1 de maio de 1889 - 
111.- sr.-Tendo a carta de lei de $7 de abril ultirno publicada no D ~ m o  do Ç o o m o ,  
n o  95. addicionado a todas as contribuicões. ,mrios;os e rendimentos do itiesouro, de 
oualnuer ordem. natureza. denominarài; oii'pxi.;ririo. OUP se arrecadar~m. a tOntar 
dn p;biicGáodámesma lei, 6 por ~ e n ' t ~ d 6 ; ~ ~ $ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ d u c t o ,  com'as exrépç6es ali 
m~nciouada- e abolido o irnpnsto de rendimento crpndo prla carta de lei de 18 de ]unho 
de i880 na'parte euja cobrança ficou suspensa cni virtude do decreto de PI de abnl 
de 1884: rrcommendo a v s '  dB a$ necessariagordens para Que a somma do referido 
addiriorial seja escripturxda iias contas publicas conlo Yeceitã eventual, r rla~sificada 
no exercicio e classe de rrridimeutos a que disser wrpeilo, sob a epigraplir dt--6 por 
errilu addicionaes, por 1 ~ 1  di. 27 de abnl de i88%ianto nas tabellas dos iiiodelos n.OS5 
c 28, como nos livros modelo n 1'2, juntcis ao re%ulamento geral da administração da 
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11.' As collectas d e  contnbuiçào industrial d e  todos os o8iciaes de  
quaesquer a i  tes o u  officios '. 

$j 2." S ã o  rgualmente isentas atE 30 d e  junho d e  1882 d o  addicioriul d e  
6 por  cento, a s  ~ e r b a s  d e  direi tos d e  mercB e d e  contrrbuiçro d e  registo por 
titulo gratui to,  a que  a fazerida tetiha adquirido direi to e cuja liqujdapão, na 
da ta  da  publicação d'eata lei. s e  ache peiidetite nas e s t a ~ a e s  competentes I. 

1 OtBcio da Dir Ger. das Contr Dir de  16 de novembro de 4882 -1U." sr.-Em 
resposta ao otocio de v s n *398 de 9 do corrente m a  acerca da queixa feita no jornal 
O Con~mhnceme, n 3 656 e 3 6 j i ,  cujos exemplares 'remetleu com o dito onirio, por 
se haver cobrado na recebedoria do concelho, capital d'esse districto, o imposto-addi- 
mona1 de 6 por cento, c r e d o  pcta lei de 27 de abril ultimo, sobre a contriburqao iu- 
dustnal em aue foi collcctado nela verba n * $77 da tabelia eeral das industrias. aa- 
~imrnda por hccrctodc:: de junho d~ l ~ ~ , u i i i i p i e ~ i r ~ r  dorpc d:1 Siiverr:t aiioraej, i~n t io  
o dizer-lhe que, par dcspnrho iic c eu = u iuinislro 6 secrtAtarto J't~staJo dos oegwiu3 
da f~.~~ii.Jd. de 13 dn rùrr.>nic mrr. foi rt.*ulvi~lo riiir 1;,1 i i i i i~~~\ to  f.ii iniirviJimtulc 
cobrado, e deve ser reslituida ao collrctado a sua importanria, viqto que aquelles in- 
dividuos que desempenham o mmier de impressor não são outra cousa senão officiaes 
do seu offic~o, asiim chaniado todo aquelle culo trabalho é manual a merhanico, e 
porque a verba n o  366 da referida tabella das industrias ndo exclue a hypothese de 
haver verbas esptciaes para oiliciaes de officio, antes ao contrario, o que essa verba 
teve em visia foi por um lado evitar a designação especral de tantas verbas, quantos 
podessem ser os officiaes dos diversos officios, e pelo outro lado evitar o perigo de qual- 
quer omissão u'essa drsignagão deverbasespeciaes N'estes termos sirva-sev s a d ~ c n s a r  
a reeepqão d'este otlicio, declarando qml foi a importancia cobrada indevidamente do 
eollectado, Jorge da Stlveira Moraes, e porventura de outros officiaes de quaesyuer 
artes ou offieios, para se expedir a competente ordem de restituição 

Deus guarde a v. s *  Direcção qera'l das contribuiçòes direcfas 16 de novembro de 
188% - P e d ~ o  Augusto de Carvalho -111 sr delegado do the&uro no districto de 
Coimbra.-(No Rd e Doc cit . pag 71 e 7%) 

1 Oficio circular da Dir Ger dos Prop Aac de i$ de junho de 1882 -IEm0 sr  - 
Convindo determinar quaes as hypotheses em que deve ser applicada a Isençao do pa- 
gamento de6por cento, estabelecida no $ '3 o do artigo i da lei de 57 do abril ultimo, 
lenho a declarar a v s: que essa iseuçao so aproveiia as verbas de contribuiqão de 
registo por titulo cratuilo, ruja Iiquida~ão se arhasse em processo na data da publi- 
caçáo da mesma lei; ficando, porlauto, excluidas d'aquelle beneficio as  verbds para 
cujo pagamento se não tenha instaurado o iespcctivo procerso de Iiquida~ão nos ternioi 
do artigo 33 o da regulamento de 30 de junho de 1870, -embora o direito da fazenda 
estivesse adquirido antes da publicação da dita lei. 

As considerag&s, que me daterminam atransmittir a v S.. estas indicações, sãoas 
segu~ntes 

i ' Oue a lei exige a coucorrencia de duas eondieões - a adouzszcáo do dzredo a 
c i ~ n ~ r i h u i ~ L ~  por Iiarie da fazciida, e a p~ndunoa dai#iriadriiùu na; r t~~ i r i ivõss  cuniiiz- 
tenter, nào bastando por isso a r.xistc,nria dz uiiia v, ,Ias d ~ t a s  rouJicõc: para ter lagar - - 

a isenção do impostoL 
2 "ne so pode considerar-se pendente a liquidação desde que tiver sido instaurado 

O respeelivo processo, porque so então comega a mesma liquidação nos termos do 
artigo 33 o do re$ulamento citado, d'oude deve concluir-se que a lei não qUiz distin- 
guir entre uma e outra cousa. 

N'estes termos, urge que v s tome as  neeessarias providencias para que se pro- 
ceda do modo indicado, em relaedo ao dssuinpto de que se trata 

Deus guarde a v s '-Dirrccão çpral dos [iroprios naeiouaes, 13 de junho de 188% 
-Jose Lwrano de Caslro -111 mo i r  dele~~ado do thesouro no districto de -(No 
Dtreifo, i& anno n 13, pag. 405 ) 

Ofsclo da Dir ' ~ e r .  das CUU~I Dir. de 5 de maio de 1882.-111."" sr.-Em resposta 

$ 3." Os emolumentos das alfandegas não s8o contados sobre o addi- 
cional d e  q u e  t r a ta  esta  lei. 

Ar t .  2.' É abolido o imposto d e  rendimento,  creado pela ca r ta  d e  lei  
d e  18 d e  junho d e  18R0, n a  pa r te  c u ~ a  cobrança fico11 susliensa e m  vir- 
tude  d o  decreto de 21 d e  abri l  d e  i881. 

Art .  3.O Pica revogada a legislação e m  contrario.  
ùlandamos portanto,  etc. Ddda no P a ~ o ,  aos 27 d e  abri l  de  1882.- 

EL-REI.-B~~OI~ZO iMaraa de Fontes Perehta de 3.1~110. 
C a i t a  d e  lei, e le .  

(Xo DDtarzo do Go~ecno de 38 de abril, n "  95') 

ao seu officio de 3 do corrente mez, em qne v s cousiilta esta diiecçáo geral sobre 
$e por analogia do dispoato no 5 '2 'do artieo 1 da lei de37 de abril ultimo, se deverão 
c;u%iderar isentos do novo imposto adài6onal de 6 por cento os conhecimentos das 
contribuiçòes industrial, da renda de rasas e sumptuaria, do anuo de 4881, do concelho 
de Villa Nova de Gaia, que se pagarem ate 30 de junho proximo, por isso que se n̂ no 
aeharn ainda ultiniado~ os serviços dos rrspectivus lançamentos, tenho a dizer a v s' 
que não lendo sido tal isenção cous,gnada na referida carta de lei (nem principio algum 
gcuerico que a auctorise, pnis que a disposição do ritado § 2 * se refere expressamente 
a impostos determinado.), não pode ser ob~ecto de duvida que a disposição d'esse 
paraçrapho não tem applieacão a bypothese de qiie se Irata. 

Deus guarde a v s a  ~ i r & ~ ã o  geial das coniribuições directas, 5 de mar0 de i882 
-Pi.dro Augusto de Carnrtlho -111 mo sr  delegado do thesouro no districto do Porto - 
(No Red e Uoc cit , pag 69) 



XIII 

CONTABILIDADE PUBLICA 

Lei de 25 de junho de 1881 

Dom Luiz, por grackde Deus, rei de Portugal e dos Algarves, e t c  
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaram 
e nós queremos a lei seguinte; 

Artigo 1." É approvado na parte em que depende de sancção legislativa 
o plano de reforma da contabilidade, que vai aunexo á presente lei e 
d'ella faz parte. 

Arl. 2.' I? definitivamente fixado em dois aunos, a contar da promul- 
gaçáo da presente lei o praso para a conversáo dos tituíos de divida publica 
fundada nos termos dos decretos de 18 de dgzembro de 1852 e de 13 de 
março de 1853, ficando por esta fórma revogado o decreto de 28 de 
agosto de 1856. 

Arl. 3.' Findo o praso estabelecido no artigo antecedente serão consi- 
derados prescriptos e sem effeito contra o estado todos os titulos de divida 
publica qualquer que seja. a sua natureza e denominapào, que não tiverem 
aido apresentados para a conversão dentro do mesmo praso. 

Art. 4 . O  Quando os titulos apresentados não perfaçam o capitaI preci- 
samente necessario para a conversáo em titulos definitivos, 6 permittido 
aos respectivos possuidores obter o distracte d'esses titulos pelo valor que 
lbes corresponder segundo a cotação oficial dos fundos publicas, ficando 
por esse effeito auctorisada a junta do credito publico a applicar os fundos 
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da desamorti~a~ão a seu cargo, ao resgate e con~ersâo dos referidos 
titulas. 

Art. 5 . O  Fica re~ogada a legislayão em contrario. 
Mandamos portanto, etc Dada no Paço, aos 26 de J U ~ ~ I O  de i8Sl.- 

EL-REI, com rubiica e parda.  - Antonto Rodngues Sampaio - Antonio 
Josd de Barros e Si - Lopo Traz de Sampaio e Mello -Caetano Pereira 
Sanches Castro - Julio Marques de Vilhena - Ernesro Rodolpho Hintz 
Ribeiro.-(Logar do seUo grande das a m a s  reaes). 

Carta de lei, etc. 

PLANO PAM A HEFOMA DA COhABTILlDADR PUBLICA 

Artigo 1 . O  A contabilidade geral do estado, abrangendo tudo o que 
respeita á arrecadação e applicação dos rendimentos e recursos publicos, 
b centralisada na d i r e e ~ ~ o  geral da contabilidade do ministerio da fazenda. 

Art. 2 . O  A direcçbo geral da contabilidade compete: 
1." Dirigir e uniformisar o serviço da contabilidade, exercendo fiscali- 

sação sobre todas as repartições dependentes on não do minister~o da fa- 
zenda. que tenhama seu cargo escripturar elementos-de receita ou de 
despeza; podendo ins~hèorrespondencia directá com ellas, inspeccionar 
a escripturayão e exigir a apresentação do4 litros e de quaesquer docu- 
mentos ; 

2.' Colligir todos os elementos necessario$ para organcsar a escirpiura@o 
geral da receita e despeza do estado, devendo apresentar por rirn syslema 
claro, methodico e regular: 

a) A importancia das contribuições e rendimentos arrecadados em cada 
auno economico, com a devida classificação por especie de rendimento e 
por exercicios g 

b) A importancia das con~ribuições e rendimentos auctorisados, Iiqiiida- 
dos, arrecadados ou por arsecadar, respectivos a cada exercicio, com a 
correspondente classifica~ão. segundo a natureza do rendimento: devendo 
addieronar-se, nos termos do artigo 30 O do actual regulamento &e conta- 
bilidade, a cada rendimento a importancia pertencente a exercicios findos 
que d'elle for cobrada durante o anno ecoriomleo, que der o rime ao 
exerucio ; 

c) A importancia das despezas satisfeitas e por satisfaze1 em cada anno 
eeonomico, com a devida classifica~ão por exercicios, tapitnlm e artigo% 
e a da3 despezas auctorisadas, Iiqurdadas, pagas e em dikida no fica de cada 
exercicio, tambem com % devida classificaçtio por capitulos e artigos do 
orçamento; 

3.' Proceder annualinente 6 organisação do orçamento geral do estado, 

á do orçamenlo rectificado e da proposta de lei para o regulamento defi- 
nitivo dos exercicios findos. 

Art. 3.' A receita e a despeza geral do estado serão devidamente es- 
cripturadas por partidas dobradas, n'um diario e livro mestre. Por igual 
methodo ser8 feita a eseripturação das repartições de contabilidade e suas 
dependencias. 

$ unico. A escripturaçto do diario e livro mestre deverá conter sum- 
maiiamente quanto 6 receita as sommas auctorisadas liquidadas e a cobrança 
effectuada por mezes, cofres e artigos do orpamento; e quanto 6 despem 
as importancias auctoriqadas liquidadas e OS pagamentos effectuados por 
mezes, ministerios, capitulos e artigos do orçamento. 

Art. 4 . 9  contabilidade do estado em cada ministerio continúa a cargo 
de uma repariição especial dirigida por um chefe nomeado pelo ministro 
respectivo de ~ccordo com o ministro da fazenda. Esta repartição faz parte 
do quadro da direcçjo geral da contabilidade publica. 

$ 1.O A escripturaçào e contabilidade das despezas proprias do ministerio 
da fazenda e a dos encargos geraes continuarão compelindo a uma das 
repartisões da direcção geral da contab~lidade. 
S 2 ' A escripturação e contabilidade relativas as operações da junta 

do credito publico coiiiinnar~o a cargo da contadoria da mesma junta, 
de\endo esta mandar 8 direcfiio geral da contabrlidade todas as tabeflrs e 
contas precisas para centralisar n8 parte respecti~a a escr~pturação da 
receita e dcspeza geral do estado. 

Art. 5.' Junto da direcção geral do ultramar no ministerio dos negoelos 
da marinha e ultramar continúa subsistindo uma repartição independente 
de ~o~itdbilidade, d qual, al6m das atlribuiçbcs qiiã actualmente lhe com- 
petem, incumbe: 

1.' Organisar annuoimente os orcamentos dùs proriricias ultramarinas 
para serem presentes 5s côrtes, no praso de um mez, contado da conbti- 
tuição da camara dos deputados; 

2." Coordenar as contas da gercricia e exercicio das mesmas piovincias 
para serem submettidas ao julgamento do tribunal de contas, nos termos 
do regulamento, que sobre o assumpto ser8 publicado. 

Art. 6." As repartições, estabelecimentos e corporações que arrecadarem 
receita auctorisada com ou sem applicação especial, deverão, sob respon- 
sabilidade dos respectivos chefes ou corpos gerentes, enviar mensaimente 
á direcçAo geral da contabilidade as tabellas necessarias para se organisar 
a escripturacão regular dd cobrança e appliração dos dinheiros publicos; 
e á direcção geral da thesouraria deverão remetter nota do niovimento 
d'esses cofres especiaes. 

Art. 7." A gereocia financeira do estado continua a ser de doze mezes, 
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contadas do 1-o de julho a 30 de junho seguinle. O exercicio 6 timitado a 
dezoito mezes, terminando em 31 de dezembro de  cada anno. 
- Art. 8 . 0  0 orçamento geral do estado e o orçamento rectrficado subdi- 
!idem-Se em orçamento ordinario e extraordinario. 

$ 1.0 0 orsamento ordinario descreve a receita e despeza, que por sua 
natureza são permanentes; o orçamento extraordinario comprebende ex -  
clusivamente as receitas e as despezas, que t&m caracter transitorio. 

$, 2." As despezas, tanto ordinarias como extraordinarias, classificam-se 
em certas e variaveis. 

5 3 . O  São consideradas despeaas certas os vencimentos do pessoal em- 
pregado no se r~ iço  publico descriptos no orçamento, os juros da divida 
consolidada, os encargos das opsraçòes amortisaveis, dos titulos de  renda 
vitalicia, as pensões e quaesquer outras verbas de  despeza, que por sua 
natureza não estejam sujeitas a variação. 

4.0 Sdo despezas variaveis as  que prov6m da acquisição do material, 
do pagamento de ferias, de gratificações extraordinarias não especificadas 
nas leis, das comedorias e ajudas de custo, dos juros da divida fiuctuante, 
e de quaesquer outras despezas do expediente, eventuaes e extraordi- 
narias. 

Art. 9." O orçamento rectificado relativo ao anno economico corrente, 
e as propostas que o d e ~ e m  acompanhar fixando definitivamente as  receitas 
e despezas do anno, e occorrendo á deficiencia das receitas, serão apre- 
sentadas annualmente á camara dos senhores deputados pelo ministro da 
fazenda ate 15 de fevereiro. 

Art. 10 O Nenhuma despeza póde ser determinada sem que previamente 
esteja auctorisada no orçamento geral, ou no rectificado, ou em lei especial, 
que estabeleça a receita necessaria para lhe fazer face. 

$, unico. As despezas que forem auctorisadas por lei, durante o periodo 
em que o orçamento rectificado estiver pendente da approvação das curtes, 
serão n'elle tambem descriptas e encorpoiadas. 

Art. 11.' Os ministros e secretarios d'estado &as diversas repartições 
ordenam o pagamento das despezas publicas da sua competencia, ou di- 
rectamente ou por intervenção dos ardenadores secundarios por delegação 
especial competentemente auctorisada. 

$, unico. Os ministros d'estado são pessoalmente responsaveis pelos pa- 
gamentos culas ordens não satisfaçam a todos os requisitos legaes. 

Art. 12.0 As ordens de  pagamento processadas nas repartieaes designadas 
no artigo 4 .O  declararão sempre o erercicio, capitulo e artigo do credito 
que auctorisa a despeza a que se referem. 

5 unico. As ordens assim processadas serão levadas 6 conta correspon- 
dente, e depois de reconhec~da a legalidade da despeza e o seu cabimento 

na auctorisação competente, serão apresentadas ao ministro respectivo ou 
ao ordenador secundario. 

Art. 13." Os chefes das repartições da contabilidade, o contador da junta 
do credito publico, os oidenadores secundarios são pessoalmente respon- 
sareis por todos os pagamenios cujas ordens não satisfaçam a todos os 
requisitos legaes, se nao tiverem preriamente dirigido ao ministro ou ao  
superior competente uma representasdo por escripto indicativa da falta dos 
requisitos ou foimalidades legaes. 

!.$ 1.O Ao tribunal de contas compete tornar effectiva a responsabilidade 
de  que trata este artigo e impor multas, que não excedam metade do 
lencimento aunual dos empregados e funccionarios responsaveis, os quaes 
sempre serão previamente outidos por escripto. s 2." Nos casos de reincidencia ou de circumstancias exfraordmarias, 
o tribunal representará ao golerno, propondo a suspensão ou demissão-do 
responsatel. 

Art. 14.' Nenhumas despczas publicas podem ser pagas senào pelos 
funccionarios a quem a lei expressamente conferir esta funcçào. s 1." Igualmente não @de nenhuma quantia ser transfertda de um para 
uutro cofre senão por interrnedio dos empregados a quem a lei expresaa- 
mente attribuir essa funcção. 

$, 2.O Os funccionarios de qualquer categoria, que inlringirem as dispo- 
sições precedentes, ficam pessoalmente responsaveis pelas quantias pagas 
ou fransferidas. 

Art. 15." As ordens de  pagamento processadas nos termos do artigo 12.' 
são sempre remettidas ao tribunal de contas, o qual, achando-as compre- 
hendidas dentro da auctorisaqào legal, e conformes ao artigo do orçamento 
a que vêm referidas, Ibes põe o visto e as faz registar. Com o visto do 
tribunal são mandadas pagar pela direcção geral da tliesouraria nos respe- 
ctivos colres. 

Art. 16.O O ordenamento das despezas certas, a que se  refere o $ 3.' 
do artigo 8 . O ,  exceptuando os juros da divida consolidada, será feito por 
meio de folhas organisadas pelos ministerios ou pelas repartiçòes por onde 
corre a despeza, e processadas nos termos do artigo 12.' 

Os juros da divida consolidada serão satisfeitos por meio de  recibos in- 
dividuaes na fórma que for determinada nos regulamentos. 

$ i . 0  Pelos mesmos ministerios e repartições serão enviadas annual- 
meote ao tribunal de contas, dentro do primelro mez do exercrcio, tabellas 
ou relações geraes das despezas certas respectivas, de~idamente classifi- 
cadas por capitulas e artigos do orçamento, as quaes serão registadas pelo 
tribunal se as achar conformes com os creditos legaes. 

$, 2.0 A comprovaçáo das mesmas despezas terá logar perante o tribunal 
de  contas antes de  encerrado o exercicio por meio de  declaração assigntrda 
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pelo chefe da repartição de contabilidade, na qual resuma as folhas a que 
se refere este artigo. 

Art. f 7 . O  Nenhum titulo de renda vitalicia poder5 ser entregue ao in- 
teressado sem que previamente seja visto e registado no tribunal de contas, 
nos termos do artigo antecedente. Para este fim serão remettidos ao tri- 
h-1 o relatorio e os documentos do processo, que serviram de fundamento 
pata a C O ~ C ~ S S ~ O .  
5 1 . O  No tribunal de contas haverá um livro de registo de todas as 

pénsaes actualmente a cargo do thesouro, ou que de futuro forem conce- 
didas. Para esse fim serão fornecidos pela direcção geral da contabilidade 
ao tribunal de contas todos os esclarecimentos ou informações que lhe 
Forem exigidos. 
f, 2 . O  A disposição d'este artigo não dispensa o cumprimento dos arti- 

gos 118 e 122.O do regulamento geral de contabilidade publica, actual- 
mente em vigor. 

Art. 18.0 Quando pelo tribunal de contas for recusado o visto e o registo 
a qualquer ordem de pagamenío porque a despeza não está auctorisada, 
ou porque excede a auctorrsação legal, ou Gnalmente porque est5 errada- 
mente referida a algum artigo do orçamento, poder8 a mesma erdem ser 
mantida por deliberação do conselho de ministros depois de apreciadas as 
ras6es que teve o tribunal de contas para assim proceder. N'este caso o 
tribueal de contas o80 poderá deixar de registar e de par o visto, mas 
com resalva, e de tudo far& especial menção no relatorio que tem de dirigir 
ás camaras legislativas. 

Art. 19.O O ministerio publico nâo intenem no exercicio das attribui- 
ç6w relativas ao visto concedido ao tribunal de contas pelos artigos lLO, 
1 6 . O .  17." e i8." d'este plano. 

Art. 20.0 As relaçôes por cofres e responsaveis da despeza de cada 
ministerio, paga no anno economico anterior e devidamente distribuida por 
exercicios, capitulos e artigos do orçamento a que pertencem, que pelas 
repartições de contabilidade tem de ser remettidas ao tribunal de contart, 
s e n o  acompanhadas, quanto ás despezas variaveis, dos titulos originaes 
comprovativos das mesmas despezas, classificados por igual modo, e bem 
assim de uma declaração assignada pelo chefe da repartição de con- 
tabilidade, certificando a sua coucordancia com a escripturaçâo dos mi- 
nisterios. 

$ unico. Esses titulos originaes serão devolvidos ás repartições de con- 
tabilidade logo que o tribunal de contas os poisa dispensar. 

Art. 2 í . O  As despezas com o serviço das contribuições pertencentes a 
exercicios futuios, serão escripturadas em conta do exercicio corrente, 
wjeitando-se porem as respectivas ordens ao visto do tribunal de contas. 

Art. 22.' A transferencia de verbas de artigo para artigo dentro do 

mesmo capitulo do orçamento, continúa a ser permitt~da nos termos dp 
$j 3." do artigo 41 .O do actual regulamento geral de contabilidade publica, 
precedendo decreto fuiidarnenlado em conselho de ministros. 

unico. Os decretos transferindo verhas serão publicados na folha 
official para serem regisíados pelo trihunal de contas, e apresentados as 
curtes na immediata sessão legislati\a. 

Art. 23." Ao governo 6 permittido abrir creditos extraordinarios para 
occorrer a serviços indispensaveis e urgentes, não previstos na lei annual 
da despeza, ou em leis especiaes quando esses serviços provenham de caso 
de força maior, como inundação, incendio, epidemia, guerra interna e 
externa e outros similhantes. 

Art. 24.' I? tambem permittido ao governo abrir creditos supplemen- 
tares quando se d& insufficiencra pro~ada das sommas determinadas na lei 
com applicação a despezas vaiiaveis. 

1." A abertura de creditos supplementares não poderá verificar-se, 
em caso algum, no decurso dos primeiros seis mezes de exercicio. 

$j 2 . O  A lei annual de despeza fixará restrictameute os artigos a que 
poderão ser applicados os creditos supplemenlares. 

Art. 2 5 . O  Os creditos extraordinarios e supplementares nunca podem ser 
abertos sem audiencia do conselho d'estado reunido na presença do rei, 
devendo, porbrn, ser prebiamente convocado em conferencia por meio de 
aviso com 3 dias de antecipaqao, pelo menos, e no qual se declare o 
objecto da convocaç30. Na conferencia ser& apresentado um relatorio do 
ministro competente, reErindo deseniolvidamente as despezas a que sào 
destinados os creditos, e bem assim quanto aos supplemeutares a impor- 
tancia das que já foram effectuadas pela verba ordinaria respectiva, devendo 
lavrar-se acta da conferencia, a qual depois ser8 apresentada ao rei com o 
decreto que nianda abrir o credito. 

Art. 26." Os cieditos extraordiiiarios e os supplementares s6mente 
podem ser abertos estando encerradas as cortes, e quando a urgencia da 
despeza seja tal que não possa esperar pela proxima reunião parlamentar. 

Em nenhum caso os credito3 eutraordinario~ ou supplementares poderao 
ser abertos para legalisar despezas effectoadas, quer pertençam aos exer- 
cicios correntes, quer aos preteritos. 

Art. 27.' Os decietos abrindo creditos extraordinarios e supplementares 
serão imrnediatamente publicados na folha official, e assim tambem os re- 
latorios ~usti6cativos a que se refere o artigo 25.O para serem registados 
no tribunal de contas. 

$ unlco. Sómente depois de cumpridas todas as rormalidades pr6~ias 
referidas nos artigos antecedentes, poderá ser dada execução As disposições 
dos decretos, que abr~rem credrtos extraordinarros ou supplemeulares. 

Art. 28.O Os creditos extranrdmarios e supplementares serão apreseo- 
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tadas ás c&es na sua proxima reunião dentro dos primeiros 15 dias, 
depois d i  constituiçno da camara dos deputados, a fim de serem exami- 
nados e confirmados por lei. Com os creditos apresentar-se-ha proposta de  
tei especial, motivada e acompanhada de todos os esclarecimentos neces- 
sarioi. 

Art. 29.0 Pelo tribunal de contas será enviada á camaia dos deputados, 
$entro do praso marcado no artigo antecedente, uma relação de todos os 
meditos extraordinarios e supplementares, que t i ~ e r  registado, e bem assim 
'o: relatorio em que emitta o sei1 JUIZO áccrca da regularidade do processo 
com que foram abertos os creditos. 

Art. 30." As repartições de contabilidade dos diversos ministerios, e a 
contadoria da junta de  credito publico, devem enviar á direcção geral de  
contabilidade publica um mappa dos fundos requisitados e recebidos do 
ministerio da fazenda em cada mez e um resumo da sua escripturação, 
indicando a applicaçào que esses fundos tiueram, o exercicio, capitulo e 
artigos do orçamento respectivo, ou as leis especiaes que auctorisam a 
i-equisipão e pagamento, e comparando a importancia da auctorisaçáo com 
o que se h o u ~ e r  liquidado, ordenado e pago, ou existir em divida por conta 
d'essas anctorisações. 

$ unico. A remessa do mappa e resumo de que trata este artigo será 
impreterivelmente feita no praso de  40 dias, contados do ultimo dia do 
mez a que disserem respeito. 

Art. 31P A direcção geral da thesouraria remetterk em cada mez 6 
direcção geral da contabilidade publica, o resumo de toda a escripturaçào 
np mez anterior, abrangendo tudo o que for relatiuo A divida amortisavel 
e fluctuante, As transferencias de  fundos e á receita e despeza do thesouro. ' Art. 3 2 . O  As repartições de contabilidade da cada ministerio apresen- 
tarâo mensalmente ao ministro respectivo um mappa indicando por exer- 
cicios e capitulos do orçamento: 

1 .0 A importgncia total do credito; 
2." A despeza ordenada e effeciuada por conta de cada credito; 
3 . O  A despeza certa obrigatoria que ha ainda a realisar ate ao fim do 

èxercicio. 
$ unico. Estes mappas ser20 publicados tambem mensalmente no Diario 

do Govmo,  sendo acompanhada essa publicação de outro mappa indicando 
as alteraçties no pessoal, que para mais ou para menos, tenha havido em 
cada secretaria d'estado. 

Art. 33." Continuam em vigor as diiposições dos artigos 44.', 46.' e 
47." do actual regulamento de contabilidade publica; entendendo-se, porem, 
que os pagamentos mencionados nos artigos 44." e 56.", e que s6 podem 
ser effectuados quando se  refiram a dividas ou verbas anctorisadas nos 
Ofçamentos dos ultimos 5 annos, serão descriptos em conta especial de  

exercicios findos, na qual se mencionem os creditos auctorisados, a s  im- 
portancias pagas durante o anno economico, e os saldos disponiveis no 
começo e fim d'estes. 

$, unico. Depois de annullados os creditos auctorisados, nenhuma despeza 
póde ser paga senão por meio de creditos especiaes, previamente auctori- 
sados pelas cortes, nos termos e condições preceituados no artigo 48." do 
actual regulamento de contabilidade. 

Art. 34.' O governo proporá annualmente ás cbrtes, nas leis de receita 
e despeza, o limite maximo a que poderá elevar-se no decurso do anno 
economico seguinte a divida iluctuante, quer para representar a receita 
quer para supprir a sua deficiencia. 

Art. 35.' O ministerio da fazenda dará communicaç~o ao tribunal de  
contas de  todas as auctorisações para a emissão de  emprestimos e levan- 
tamento de  lundos, e enviará ao mesmo tribunal cópia de todos os docu- 
mentos justificativos do uso que tiver feito d'essas auctorisaçties. 

$ unico. Relativamente ás operaçoes da diiida iluctuante será tambem 
ennada ao tribunal de  contas a r e l a~ão  dos bancos, casas bancarias e 
companhias, que n'ella estiserem interessadas, declarando-se quaes as 
sommas mutuadas e respectivos encargos, e reunindo-se em uma s6 verba 
as quantias mutuadas por particulares. 

Art. 36." Os contratos de compra e venda, os de fornecimentos de 
materiaes ou genere-, e os de empreitadas de obras de ralor ou preço 
excedente a 10:000J000 r8is carecem, para serem executados, da appro- 
vaçào em conselho de minrstros Sendo de valor inferior a 10:000~000 
reis e superior a b00$000 reis serão siibmettidos á approvação do ministro 
respecti~o. Sendo de valor inferior a 5008000 reis poderão ser celebrados 
mediante as formalidades prescriptas pelos iegulamentos: no mioisterio do 
reino pelos directores ou chefes dos estabelecimentos d'elle dependentes; 
no ministerio da guerra pelo director da administraçdo militar, mrectores 
geraes de engenharia ou de artilheria; no ministerio da marinha pelo 
inspector do arsenal da marinha; no miuis!,erio das obras publicas pelos 
directores de obras publicas ou de obras especiaes. 

Sj  unico. Os contratos cuja execução depende da approvação do conselho 
de ministros ou do ministro respecti\o, seião remettidos por extracto á 
direcção geral da contabilidade publica para serem delidamente registados 
e depo~s remettidos ao tribunal de  contas. Os contratos d e  valor inferior 
a 500J000 réis seráo registados na repartição de contabilidade do resper 
ctivo ministerio, ficando cada uma responsavel por qualquer irregularidade 
praticada na celebração d'elles, quando de facto não tenham dado imaediato 
conhecimento ao mtnistro. 

Art. 37.O Nenhuma obra, qualquer que seja a sua natureza e importanciq, 
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poder8 ser emprehendida sem pre\ios projectos e orçamentos approvados 
pelo minidro, auuidas as estaçòes competentes. 

$ I;B Nenhuma proposta de contrato proiisorio, que tenha por fim a 
eons t~cçso  de estradas, caminhos de ferro, canaes, docas, edificios publicas, 
poder4 ser apresentada Bs côrtes, sem que o mesmo contrato tenba sido 
feito por concurso publico. 

$ 2.' Quando as despezas calculadas no orçamento de uma obra se  
mostrarem iusufficientes, não poderão essas obras contintiar sem previo 
orçamento supplementar approvado nos mesmos termos, e com as mesmas 
Formalidades que o projecto e orçamento primitiios. 

Art. 38.O Nenhum contrato definitivo de arrendamento de propriedade 
fmmobiliana poderá ser celebrado sem preiia auctorisa~âo legislativa, 
quando a renda exceda 500$000 reis annuaes e o praso do arrendamento 
a 3 annos. 

Art. 39.' No relatorio dos actos do ministerio da fazenda continuarão 
a ser publicados todos os contratos sobre a divida fluctuante contrahida no 
estrangeiro; indicando-se em um mappa a irnportancia dos creditos que 
tonstituirem a divida Uuctuante interna e respectivos encargos, e especifi- 
cando os bancos, casas bancarias e companhias interessadas n'elle, e re- 
unindo em uma s6 verba a importancia das sommas mutuadas por parti- 
culares. 

Art. 40.0 Pelos differentes ministerios serão annualmente apresentados 
ks cbrtes, 15 dias dopois da coustituição da camara dos deputados, mappas 
indicatiros de todos os contratos por esses ininisterios realisados de valor 
oii preço superior a ti00j000 rbis, designando-se n'elle o objecto do con- 
trato, o nome e domicilio do contratador, o preço, duraçào e todas as 
coudiçães principaes dos mesmos contratos. 

Art. 41.' A nomeação dos empregados do quadro da direcção geral da 
contabilidade publica fica sujeita a regras especiaes de admiss8o e concurso: 

$ i." Sào habililaçáo indispensauel para a adrnissiio nas repartiçaes de 
contabilidade. 

1 . O  Carta de curso commercial nos institutos industriaes de Lisboa ou 
Porlo, curso completo dos lyceus centraes, ou frequencia e approva~áo nas 
disciplinas da primeira cadeira de mathematica da uni~ersidade de Coimbra, 
da eschola potytechoica ou da academia polytechnica do Porto; 

2." A epprovaçào em concurso publico, versando sohre pontos tirados h 
sorte, comprehendeodo problemas praticos sobre contabiiidade e escriptu- 
raçso por partidas dobradas. 

$$ 9.' O aecesso ter8 logar sempre entre os empregados do quadro da 
direcção geral de contabilidade, e da classe inferior para a superior, pre- 

, hcbendo-se uma vacatura por meio de concurso, e outra por antiguidade, 

deduzindo-se n'este caso para o calculo do serviço effectivo as faltas, as 
licenças registadas e de favor. 

$ 3.' Os chefes das repartiçOes de contabilidade no ministerio da fazenda 
serao nomeados pelo respectivo ministro de entre todos os primeiros officiaes 
do quadro da direcção geral da contabilidade e sobre proposta do respe- 
ctivo director geral. 

4.WNáo poderá ser levado em conta para o effeito do accesso B classe 
superior, o serviço que não mereça a classificação de bom. 

$ 5.O As noias admissões de empregados ao quadro das repartipães da 
direcção de contabilidade publica ser20 prorisorias durante um anno, &do 
o qual tornar-se-h80 definitivas por despacho do respectivo ministro, sobre 
proposta fundamentada do director geral da contabilidade. 

$ 6.' As disposiçães d'este artigo são applicaveis aos empregados do 
tribunal de contas e da junta do credito publico. 

$ 7." O concurso a que se refere o n." 2.0 do $ 1." terá logar ante um 
jury de que serh presidente o director geral da contabilidade, e de que 
serão vogaes os chefes das repartições de contabilidade dos diversos mi- 
nisterios. 

$ 8 . O  Serao sempre preferidos, em igualdade de circumstancias, para 
o provimento dos logares de amanuenses, os praticantes que trverem pelo 
menos um anno $e serviço effectiro com aproveitamento. Esta preferenaa 
não exime os praticantes da necessidade do concurso estabelecido no n . O  2.O 
do $ 1." d'este artigo. 

$ 9." Na primelra collocaçâo e no futuro accesso ter-se-ha em vista, 
quanto possivel, conservar os empregados de contabilidade nos ministerios 
em que estiverem servmdo. 

Art. 42.' Os empregados referidos no artigo anterior 1380 podem ser 
nomeados para qualquer outro emprego ou commissão de serviço publico, 
sem que sejam logo substituidos no logar do quadro. 

$, unico. Os actuaes delegados do thesouro, que forem empregados na 
direcção geral de coutabilrdade, poderão optar entre o seu r egresso a esta 
direcção e a continuação da commissão que exercem. N'este ultimo caso 
Ihes ser8 abonado vencimento igual ao do logar que tiverem n'aquella di- 
recção geral, o qual Ihes selá conservado como iencimento fixo, quaiququer 
que seja a commissão que de futuro venham a exercer. 

Art. 43." Nenhum empregado de qualquer categoria do quadro & &- 
recçáo geral da contabilidade publica, ou do tribunal de contas ~ d e r &  
exercer cumuiativamente Funcçòes em reparticões ou institutos que tenham 
de prestar contas nas reparlições em que fuucciona. 

Art 44 O É creada uma commissão permanente de contabilidade publica, 
a qual 6 presidida pelo presidente do tribunal de contas, e de qiie sao 
uogaes o director geral da contabil~dade, O contador geral da junta do 
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oredito publico, os chefes das repartições de contabilidade dos dilersos 
ministerios, e o chefe da repartirão de contabilidade do ultramar. Ser~irão 
de primeiro e segundo secretarios O chefe mais antigo e o mais moderno 
das indicadas repartições. 

Art. 4 5 . O  Compete d commissão permanente de contabilidade: 
1." Estudar e harmonisar as disersas relações das repartições da con- 

tabilidade publica com o tribunal de contas, tendo em ~ i s t a  a simplicidade 
do serFiço e a escrupulosa 6scalisação na applicação dos rendimentos 
ptiblicos; 

2." PropBr pelo ministerio da fazenda, as medidas regulamentares pre- 
cisas para alcanyar aquelle fim; 

3.O Indicar as medidas de caracter legislativo, que conienha serem 
adoptadas. 

Art. 46." A conta geral do estado a cargo da direcção geral de con- 
tabilidade, comprehende a conta da gerencia, a do exercicio, a das ope- 
rações da tbesouraria e a da divida publica. 

$ I.' A conta da gerencia resume todos os factos relativos á cobrança 
e applicação dos dinheiros publicos durante o anno economico, deseniol- 
vendo separadamente e classificada por exercicios, corrente, anterior e 
6ndos, a situação da receita e despeza cor~espondentes a esses exercicios, 
no começo e termo do amo economico. 

$ 2." A conta da gerencia 6 acompanhada de um desen\oliimento por 
cofres da receita cobrada e despeza effectuada. 

Art. h7.O As contas dos exercicios compreliendem: 
1.' A conta definitiva do ultimo eaercicio; 
2.' A situação provisoria do enercicro corrente; 
3.' AS contas dos cinco exercicios findos. 
$ unieo. As duas pnmeiras descrevem por anno economico, exercicio e 

artigo de receita, as importancias auctorisadas, liquidadas, cobradas e em 
saldo; devendo descrever-se em todas sete, por anno economico, exercicio, 
ministerio, capitulo e art~go, as despezas auctorisadas, liquidadas, realisadas 
e tambem os restos por pagar. 

Ar1 48." As contas das operações da thesouraria descresem a impor- 
tancia das transferencias, os saldos em cofre no começo e no termo do 
anno economico, e as receitas e pagamentos ~erificados pelo tbesoureiro 
no mesmo periodo de tempo. 

Art. 49." A conta da disida publica expõe a situação da divida fundada, 
amortisauel, iluctnante e representada por titulos de renda ~italicia ou de 
outra fórma. 

Art. 50 ' A contabilidade do material comprehende: 
I." O material suscepti~el de consumo e de transformação; 
2.' OS valores mobiliarios ou permanentes de qualquer especie. 

Art. 81." 0 s  depositos do material nas condições do n.' 1.' do artigo 
antecedente, são confiados nos diversos ministerios a agentes responsaveis 
sujeitos á fiscalisação e ~rilgameuto do tribunal de contas. 

$ I." Em cada deposito se procederá anuualmente aos inventarios res- 
pectiios, escripturando-se der idamente todas as alterações que occorrerem 
durante o anno, por entrada, safda ou transferencia. 

$ 2." Para formar os primeiros inrentarios a que esta lei obriga, poderá 
o go\eriio dispor dos actuaes empregados addidos aos quadros de todos os 
ministerios. 

Art. 5 2 . O  A contabilidade do material 8 centralisada nas repartiqões de 
contabilidade dos di~ersos ministerios, onde serão remettidos pelos respon- 
saveis, nas epochas determinadas nos regulamentos, os resumos da escri- 
pturação dos deposilos que Ihes estão confiados, acompanhados dos docu- 
mentos cornprsiativos de todas as alterações occorridas. 

$ unico. 0 3  resumos da escriplnrdção bem como os documentos que os 
acompanharem, depois de verificados devidamente, serão remettidos pelos 
respectivos min~sterios ao tribunal de contas, e servirão de base ao julga- 
mento dos responsareis. 

Art. 63: Pela direcção gera! dos proprios nacionaes do ministerio da 
fazenda proceder-se-ha á organisação de um inventario geral de todos os 
bens immobiliarros por natureza pertencentes ao estado, distinguindo-se: 

1 . O  Os que estào destinados para satisfacão do serviço publico; 
2." Os que, constituindo origem de rendimento, podem ou ndo ser 

alienados. 
Art. 54." A contabilidade do material a que se refere o n.' 2." do ar- 

tigo 50."abrange a mobilia e objecto3 de serviço existentes em cada mi- 
nisterio e nas repartições d'elle dependentes, os quaes serão annualmente 
insentariados descre~endo-se nos inventarios as alteracaes occorridas. 

$ unico. A contabilidade do material a que se refere este artigo nào 
está sujeita a fiscalsação do tribunal de contas. 

Art. 55.' O tribunal de contas propõe annualmente uma declaração de 
conformidade baseada na comparaçdo e accordo das contas iudi\iduaes dos 
responsaieis pelo material com as contas geraes formuladas pelos minrs- 
terios, a qual subirá á presença do Rei, e depois de impressa será diStri- 
buida pelas camaras legislativas, con~untamente com a declaração e rela- 
torio ácerca da contabilidade geral do estado. 

Art. 36-O Para despezas dos narios de guerra em serviço f6ra do Tejo, 
dos corpos do exercito, estabelecimentos militares, praças de guelra, pontos 
fortiucados e outras dependencias do ministerio da guerra, serao auctori- 
sadas antecipafBes de fundos pelo modo que os regulamentos determina- 
rem, com tanto que essas anctorisarões não excedam as verbas legaes. Os 
respectnos conselhos admrnistrativos são obrigados a prestar directamente 
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contas mensaes e documentadas á repartição de contabilidade respectiva 
de todas as despezas effectuadas com pessoal e material e os seus vogaes 
s3o solidariamente responsaveis por qudlquer infracção de lei que com- 
mettam. 

$ unico. As contas da applicaqâo dos adiantamentos ser20 mensalmente 
submettidas ao visto do tribunal de contas, ficando prohibido liquidar as 
despezas f6ia do exercicto respectito, saluo os casos de força maior e o 
disposto no artigo 33.' do presente plano. 

Art. 57." O quadro e teucimentos dos empregados da direcção geral 
de contabilidade e a sua distribuição por ministerios, são os fixados nas 
tabelias n." i e 2. 

$$ 1 .O  Ao goferno 6 permittido alterar a repartição e distribuição dos 
empregados pelos differentes mrnisterios, segundo as conveniencias do 
serviço. 

$2.' Alem dos vencimentos fixados oa tabella n.' 2, terão os amanuenses 
que contarem mais de 20 anoos de hom e effectivo serviço, direito ao 
augmento de 608000 reis annuaes nos vencimentos de exercicio. 

$ 3.' Alem dos quadros fixados n'este plano serão admittidos no quadro 
da direcção geral de contabilidade e como prat~cantes indrviduos que tenham 
habilitaçòes estabelecidas no n." 1." do $ 1." do artigo 41." O numero 
dos praticantes não excederá a 6 na direcçáo geral do ministeno da 
fazenda, i no ministerio do reino, 3 na guerra, 2 na marinha, 3 nas obras 
publicas, e i na justiça. 

g 4." Aos praticantes, que tendo servido gratuitamente por 1 anno 
mostrarem aptidão e assiduidade, poderá sob proposta do chefe da repar- 
tição em que servirem, ser abonada a gratificação mensal de 15.$000 r&. s 5." Serao despedidos os praiicantes, que no fim do praso marcado no 
$ anteiior, não tiverem dado provas de aptidão e assiduidade. 

$$ 6.' Os officiaes de fazenda da armada, quando desembarcados, pres- 
tarão serviço na repartição de contabilidade do ministerio da marinha. 

Art. 58.0 É o governo auctorisado: 
i.' A fazer as necessarias alterações na legislação, que actualmente 

rege, com respeito ao pessoal e ao material, a adm~nistraçâo militar, a 
direcção geial de engenharia e da ariilheria e a da ía~enda da marinha, 
em harmonia com o que fica determinado n'este plano. e não podendo com 
a reforma fazer despeza excedente a 3:000&080 reis, por anno, 

2.0 A proceder Q revisão do regulamento geral da contabilidade publica, 
introduzindo n'elle as alterações necessarias para o harmonisar com as 
disposições do presente plano e garaoiir a plena execução d'eile. 

3.' A fixar o numero de continuos e serventes neces4arios para a direcção 
gerai e repartiç8es de contabilidade. 

Art. 59.' (transitorio), Os actuaes empregados addidos, supranumerarios 

ou coadluvantes, que estiverem servindo nas repartições de contabilidade 
dos ditersos ministerios, serao collocados nas vacaluras correspondentes á 
sua categoria que se derem nos quadios, segundo o seu merecimento, 
antiguidade e qualidade do serviço que tnerem  restado ao estado, inde- 
pendentemente das habilitações exrgidas no artigo 41.' do presente plano. 

Art. 60." (transitorio). Os actuùes empregados que servem legalmente 
na repartição de contabilidade do rninisterio da guerra, pertencentes ao 
quadro da administracâo militar poderao fazer parte do novo quadro da 
direrçào geral da contabilidade publica, sendo collocados nos logares cor- 
respondentes 6s suas categorias, conservando as honras de graduação mi- 
Iitar que Ihes competirem. Aquelles, porem, que prefeiirem continuar no 
quadro da administração militar continuarão a prestar serviço na repartita0 
de contabilidade, sómente até terem destino para o quadro a que perten- 
cem, e as vacaturas que occorrerem pela sua safda, serão preenchidas, nos 
termos d'este piano, por empregados que ficarão pertencendo ao quadro 
da direcção geial da contabilidade publica. 

$ 1 .O Das disposições d'este artigo se exceptua o chefe da repartiçào, 
o qual será nomeado nos termos do artigo &.O do presente plano. 

$ 2.' No qiiadro da administrasão militar serão supprimidos tantos lo- 
gares quantos forem sendo preenchidos no quad~o  da contabilidade por 
empregados providos nos termos d'este plano. 

Art 61.O (transitorio). São supprimidos na contadoria da junta do credito 
publico 5 logares actualmente vagos de amanuenses, sendo o ordenado dos 
amanuenses d'esta contadoria, equiparado ao dos que pertencem ao quadro 
da direcção g,eral de contahilidade. 

$j unico. A medida que forem vagando, o governo poderá supprimir 
mais 3 logares de amanuenses, sob proposta da junta do credito publico. 

Art. 62.O (transitorio). Ao actual director geral da contabilidade, bem 
como os actnaes chefes de repartição, primeiros e segundos officiaes não 
se applicam as disposições da tabella n." 2, relativa 8 divisão do vencimento 
total em vencimento de categoria e vencimento de exercicio, em quanto 
n8o sejam promovidos a logar de categoria superior ao que actualmente 
exercem. 

Art. 63." São conservados ao serxiço dos ministerios os actuaeq thesou- 
reiros pagadores, pagadores e seus fieii, e ajudantes. 

Paço, em 25 de junho de 1881. - Antonzo Rodragues Sampaio-An- 
tonio Josi de Barros e Sá- Lopo Vaz de Sampazo e Mel10 - Caetano 
Perara Sanches de Caslro-Julzo Harques tle Vhlh- f ines to  Hodorpho 
finlze Ribezro. 

I 
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TABELLA N.O 1 
Quadro da direcção geral da eonlabrlidade e soa distriboitáo por ministerios 

Sùmma Catepii~ I l u o d a l  leiar Just~p Eoirra Imda 1 par 1 0 ~ a . p ~  

1 categona 

Director geral . . . . 1 1 - - - - - 
Chefes de repartição 2 1 1 i 1 1 
Primeiros officiaes.. 4 i 1 4 4 1 
Segundos offieiaes.. 12 6 9 1  
Amanuenses . . 21 : 1 : 1 12 1 - - , -  _. I 

Gratificações 13 primeiros e segundos officides, chefes de secção . . . . . . 1 1708000 

6&.6901000 

TABELLA N.O 2 
I'encimentos dos empregados da direccão geral da eontahilidarle 

Director geral . . . . . . . . . . 
Chefe de repartição 
Primeiros o!üeiaes (a) 
Segundo9 offictaes (b)  
Amanuenses c) . . . . . . 
Prattcantes (d, .... . . 

(a) Não se comprehendem as gratificações de 908000 reis aos que forem chefes de 
secção 

íó) Idem 
(c) Não se comprehendem os augnaentos de 60$000 reis, aos qiie tiverem mais de atnt~ 

annos de serviço 
(d) Vencimento abonavel sob propoela dos respectivos chefes aos que tiverem mais de 

um anuo de bom e effectivo serviço 

Paço, em 25 d e  junho d e  1881. -Antonio Rodrigues Satnpaio - An- 
tonio José de Barros e Sá-Lopo Vaz de Sampazo e Mello- Caetano 
Perara Sanches de Caslro - J u h o  Marques de Yzlhena - Ernesto Rodolpho 
Hintze Rzbezro. 

(No Dtarzo do Gouerno de 16 de setembro, n o  208) 

Decreto de 31 de agosto de 1881 

Usando da 8iictorisaçáo concedida ao  governo pelo art igo 58.' d a  car ta  
d e  lei d e  25 d e  junho d e  1881: hei por b e m  approvar O regulamento 
geral  d a  coiitabilidade publica, que  faz parte do presente decreto, e com 
elle baixa assignado pelo ministro e secretario d'estado dos negocios d a  
fazenda 1. 
0s ministros e secretanos d'estado das  differentes repartições assim o 

tenham entendido e façam executar.  Paço, 31 de  agosto d e  1881.-Rsr. - Antonto Rodrigues Sanipaio - Antonto Jose' de Barros e Sa - Lopo 
Vas de Sampazo e Mello- Caetano Pereira Sanches de Castro- Juho 
Marques de Vzlhena -Entesto Rodolpho Htntze Rebeiro. 

REGULilENTO GERAL DA C0NTAI:ILIDBDE PúBLICB 

TITULO I 
Contabilidade geral 

CAPITULO I 

Da divisáo da contabilídade publica 

Artigo 1 . O  A contabiIidade publica 6 dividida em legislativa, adminis- 
trat iva e judiciaria. 

Art. 2." A parte legislativa do serviço d a  contabilidade publica com- 

1 Vej , sobre a enecnção d'este regalamento, os seguintes diplomas - decreto de 
15 de ]unho de 1883 (Mznwteno da yuerra) no Dtarao do Goaerno de 83 de )unho, 
n a  139, as instrucções provisorias de i3  de junho de 1882 (Jjinzstaio da guePraJ no 
Utuno do Govemio citado, as alteraçces de 22 de junho de 1884 ao regulamento da 
padana militar de L~sboa de * de lulho de (870 (Ymtsterto da guena) no Daarto do 
Governo de 27 de junho, n o  14.1, as porrarias de 20 2I ,  22 e 23 de unho de 188% (Bz- 
ntsterzo du n~arzfiltha) no Dzarzo do Goumo de 26 de lunbo, n o  ,&h, 3 portana de 30 
de junho de 1884, (Ynzstei'u das obras publecas) no Dtarto do Goveilzo de 4 de lulho, 
n "4&, portaria de 3 de julho de i882 (dlfaaadegas) no Dzarro do Govwno de & de 
julho, n 146, a portaria de 1 de julho de 188% (.Vf~n?stmto da guerra) no D t a w  do 
Governo de 10 de julho, n a  151, a portaria de 10 de lulho de 188% (5lznuterro do mu- 
rznha) no Dlarzo do Governo de i 2  de julho n " 153, a ortaria de 45 de julho de 188% 
($Jmuterzodo temo) no Diano do Governo de i8 de ]ul!o, n "158, a porlana de 15 de 
julho de 1889 (y~nzslerzo da ma~znlba) no Dlarlo do Governo de 19 de lulho, n o  159, 
e a portana de28 de julho de 1882 (Mtnwteizo da martnb) no Duno do Governo de 3 
de agosto, n.O 174. 
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prehende as leis da votação dos impostos e outros recursos ordinaiios e 
extraordinarios, as auctorisações das despezas publicas, e o exame e fis- 
calisação completa da execuuão que tiveiain essas leis e auctorisaçóes, 
concluiudo pela lei do encerramerito de6uivo das contas dos exercicios. 

A'contabilidade administrativa estabelece, regulù e legalisa per meio de 
escnpturaç6es officiaes, todos os factos concernentes 6 arrecadação e ap- 
plicação dos rendrmentos e demais recursos do estado. 

A contabilidade judiciaria fixa por sentenças proferidas pelo tribunal de 
contas a responsabilidade individual de todos os gerentes dos dinheiros 
publicos e certifica por meio de declaracóes authenticas do mesmo tribunar 
toda a receita e despeza effectuadas. 

Art. 3." O serviço da contabilidade publica é regulado por aonos eco- 
nomicos que começam em julho e findam em junho. 

Art. 4.' A contabilidade publica annual comprehende dois periodos, sob 
a denominação de  gerencia e exercicio. 

Art. 5.' A gerencia abrange o complexo de todos os actos relativos 6 
arrecadação e applicação dos recursos e rendimentos publicos, verificados 
dentro dos doze mezes decorridos de julho a junho de cada anno economico. 

Art. 6." O exercicio 15 o periodo em que se completam todas as operações 
de contabilidade respectivas a cada um dos annos economicos. 

Art. 7." O periodo a que se refere o artigo antecedente comprehende 
o espaço de 18 mezes, a contar de i de julho de cada anno economico. 

Art. 8.' Cada um dos exercicios toma a denominação do anno economico 
a que pertence. 

Art. 9.' S6 sho considerados pertencentes a cada exercicio os serviços 
feitos, os direitos adquiridos e as obrigações contrahidas no auno economico 
que der o neme a esse exercicio. 

Art. 10.' Os direitos activos e passivos da fazenda publica, votados na 
lei annual das ieceitas e despezas, pertencentes a um anuo economico, 
liquidam-se dentro do respectivo exercicio. 

Art. 11.' Findo O praso de um exercicio nenhuma operayào de conta- 
bilidade procedente de receitas ou pagamentos effectuados posteriormente 
p6de figurar na respectiia conta. 

Art. 12." A arrecadarão dos restos a cobrar em conta dos exercicios 
findos, e a liquidasão, ordenameuto e pagdmenlo de despezas respecti,as 
aos mesmos exercicios são regulados na f6rma dds disposições d'este re- 
gulamento. 

Art. 13.' Os credxtos abertos para as despezas de um exercicio não 
podem ser applicados 6s de outro exercicio. 

Art. 14.' As sommasvotadas para qualquer deçpeza ?ublica nâo podem 
ter diversa applicação, nem as verbas votadas para um capitulo podem ser 
transferidas para outro, 

$ unico. Exceptuam-se as sommas votadas para o pagamento dos juros 
da divida consolidada, as quaes podem ser transferidas de um para outro 
capitulo do respecti~o orçamento, assim como as lransferencias de verbas 
de  artigo para artigo dentro do mesmo capitulo, que poderão effectuar-se 
nos termos do presente regulamento. 

CAPITULO Ii 

Disposrçóes geraes 

Art. 16.' Nenhum pagamento poderá effectuar-se aos credores do estado 
senão mediante a apresentação do titulo justificativo do seu direito. 

Art. 16.' Os titulas dos funccionarios publicús, para a percepção dos 
seus vencimentos, são os recibos dos mesmos funccionarios processados por 
um systema uniforme. 

Art. 17." fi prohibida a aecumulaçâo, no mesmo individuo, de soldos 
ou ordenados, embora se ache desempenhando divcrsas funcçòes de serviço 
publico. . 

$ unico. Exceptuam-se Cesta regra: 
1." As gratificaq6es concedidas aos que accumuam diversos serviços; 
", As accumulaçòes auctorisadas por leis espeaaes. 

TITULO I1 
Contabilidade legislativa 

CAPITULO I 
Do orçamento geral do estado 

Art. 1 8 . O  As receitas e as despezas publicas de cala exe~cicio sáo au- 
ctorisadas por leis aunuaes de fazenda. 

Art. 19.' O orçamento geral do estado é o documenb onde são previstas 
e computadas as receitas e despezas arinuaes, competentenente auctorisadas. 

Art. 20." As receitas e as despezas descriptas no oramento detem ser 
n'elle classificadas como ardinarias quando por sua naureza forem per- 
manentes, e como extraardinarias quando tiverem carater transitorio. 

Art. 21." S&o computados no orçamento geral do etado, e em regra 
como receita ordinaria os seguintes rendimentos: 

Contribuições e impostos directos; 
Impostos indirectos; 
Proprios nacionaes e rendimentos diversos. 
Art. 22.' São do mesmo modo incluidos no orçamentoqeral do estado 
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como receita ordinaria ou extraordinaria quaesquer outros rendimentos ou 
recursos publicos, sejam de que natureza forem, previstos á data da or- 
ganisação do mesmo orçamento. 

Art. 23.O A avaliação da receita ordinaria para o orçamento aunual 
será feita pela importancia da receita effectiva do ultimo anno economico, 
e pelo calculo do termo medio do producto liquido dos 3 annos anteriores, 
em relação aos rendimentos que por sua natureza muito vaiiavel não possam 
ser computados approximadamente pela receita effectisa de  1 anno corrente. 

Art. 24.' As despezas publicas seráo descrip~as no orçamento geral do 
estado pela seguinte ordem: 

1." Junta do credito publico, e s e r~ iço  dos encargos da divida consolidada; 
2." Encargos geraes e serviso proprio do ministerio da fazenda; 
3 . O  Serviço do ministaio do reino ; 

" 4 . O  Serviço do ministtrio dos negocios ecclesiasticos e de  jusliça; 
5.' Serviço do minist:rio da guerra; 
6." Serviço do rninist:rio da marinha e ultramar; 
7." Serviço do minislerio dos negocios estrangeiroi; 
8." Serviço do minis,erio das obrar publicas, commercro e industria. 
Art. 25." A despez: respectiva a cada um dos rnintsterios e junta do 

credito publico será clissificada e dividida por capitulos, artigos e secções. 
Art. 26.O As despaas com o pessoal nâo podem ser descripias com as 

do material no mesmc artigo. 
Art. 27.' Cada un dos ministros e secretarios d'estado organisa an- 

nuaimente o orçameno do respectivo rninisterio. O ministro e secretario 
d'estado dos negocior da fazenda organisa o da junta do credito publico, 
o dos encargos gerae e o do seiviço proprio do seu ministerio, e centra- 
Iisando os orçamento dos demais ministerios, addiciona-lhes o da receita, 
completando assim c orçamento geral do estado. 

Art. 28.O O orçaiiento geral do estado. acompanhado das respectivas 
propostas de lei paa a auctorisação das receitas e íixaqão das despezas 
ser8 annualmente sresentado a camara dos senliores deputados pelo mi- 
nistro e secretario restado dos negocios da fazenda nos primeiros 15 dias 
depois de  constituiia a mesma camara. 

Art. 29.O As crtes discutem e íotam annualmente o orçamento geral 
do estado. 

Art. 30." Alen do orçamento geral do estado será tambem apresentado 
Bscortes pelo mimtroda fazenda ate i 5 de feçereiro de cada anno economico 
o orçamento recificado do exercicio respectilo a esse anno economico, 
acompanhado da competentes propostas fixando definitivamente as receitas 
e as despezas di mesmo exercicio e occorrendo i deficiencia das receitas. 

Art. 31.0 Adespezas que forem auctorisadas por lei durante o periodo, 
em que o orçarento rectificado estiier pendente da appro*açao das cbrtes 

e cuja liquidação tiver de  comeear no anno economico que der  o nome w 
exercicio a que o dito orçamento respeitar, para serem satisfeitas d u m t e  
o respectivo praso, seráo tambem descriptas e encorporadas no m e s m  
otgamento. 

Art. 38,O As contribuições directas de reparliçso serão Gxadas e distrr- 
buidas conforme for determinado na lei. A importancia annual de todas as 
demais contribuiçaes e rendimentos não t&m Iiaites marcados para cada 
exercicio. 

CAPITULO I1 

Da auctorisação das receitas 

Art. 33." Nenhum ~mposto p6de ser estabelecido ou arrecadado senso 
em i irtude de  lei. 

$ unico. As auctoridades que otdenarem a percepçtio de quaesquer 
contribuições directas ou indirectas, seja de que natureza forem, não au- 
ctorisadas por lei, e os empregados que por acto proprio ou em cumpri- 
mento de ordens superiores procederem á cobrança de impostos n io  au- 
ctorisadas, estâo sujeitos á pena dos concussionarios. 

Art. 341" A lei da auctorisa~ào annual das receitas desenvolver& n'um 
mappa que a deve acompanhar, as diversas fontes de que procedem os 
rendsmentos do estado e a importancra provavel de cada um. 

Art. 35." Serão consideradas como receitas proprias do exercicio do 
anno economico em que forem cobradas e assim lançadas na respectiva 
conta: 

1.' O producto da venda de quaesquer titulos de divida publica conso- 
lidada ou de  emprestimos auctarisados por lei, sobre titulos consolidados 
ou amortisaveis; 

2 . O  A importancia nominal de qiiaesquer titulos de divida consolidada, 
creados em vrrtude de lei, com applicação a pagamentos de  despezas que 
tenham de ser leitas na mesma especie; 

32 O producto da venda de quaesquer papeis de credito de  que a fa- 
zenda tenlia a propriedade em pleno dominio; 
4." O producto da venda de  quaesquer objectos do material da  serviço 

dos diversos ministerios; 
' 

5 . O  Quaesquer receitas avulsas e eventuaes e todas aquellas qw vierem 
a realisar-se alem das descriptas no orçamento geral do estado; 

6." As reposiçi3es de quantias pagas indevidamente. 
Art. 36.O As reposições que sdo obrigados a fazer no ultimo dia de 

exercicio os pigadores dos minlsterios e outros funccionarios nos termos 
do artigo 100.* d'este regulamwto serão levadas á conta d'esse exercicio. 

Ait. 37.O São consideradas receitas extraordinarias do exercício quaew 
51 
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Ter somrim dewip tas  na orçamento provenientes de adianiamentcs por 
e d n t n a d ~  bb +o e arnortisaçào e as contribuiçóes das prouineias ultra- 
6- p r a m  encargos da metropoie. 

Art. 38.W~ restos por cobrar de rendimentos de exercicios findos ser30 
~ ~ e c d ~ d o s  e langados, com a devida classificação, na conta do exercicio 
do armo economico corrente. N'estes termos addiciooar-se-ha a cada ren- 
diraeotok no a ~ ,  que der o nome ao exercicio, a importancia que $esse 
rendimento for cobrada pertencente a exercicios -findos. . i 

Art. 39.O O governo proporá ayudmeete  ás cortes nas leis de receita 
e despeza o limite maximo a que poder8 ele~ar-se, no decurso do anno 
economico seguinte, a dnida flactuaote, quer para representar a receita, 
quer para supprir d 3ua deficiencia, a fim de fazer face, nos prasos regu- 
tares, aos encargos do semiça publico. 

Art. 40." Do uso da auctorisaçáo a que se refere o artigo antecedente, 
o gqvemo dar8 conta As cbrtes no relatorio dos actos do ministerio da 
faeenda+ e quando Ihes apresentar a conta da gereneia do anno economico 
cespectiva. 
-. s CAPITULO III 

Da fixação e classificaçSo das despezas 

Art. 4 1  .O h Bespeza geral do estado 8 fixada annualmente pelas cbrtes. 
,L A E ~  &%,O Nenhuma despeza póde ser determinada sem que previamente 
esteja auctorisada no orçamerita geral, ou no rectificado, ou em lei espe- 
cial que estabdeça a receita necessaria para lhe fazer face. 

Ar&. 43." A lei annual das despezas abre os creditos necessarios para 
e.pagahaento das encargos dos serviços pmblieos, provendo a esse paga- 
mento pelos meios computados no orçamento da receita. 

Att. W." A lei a n u a l  de despeza terá o seu deseovolvimento n'nm 
mappa a deve acompanhar contendo as mesmas aivisões e suhdinsòes 
do orçamento geral do estado. 

Art. 45.O As despezas aiictorisadas por leis especiaes que tiverem de 
ser effectuadas em um periodo indeterminado serio levadas 6 conta do 
exercicia do anno em que forem efkctuadas, descrevendo-se como despeza 
auctorisada nas contas publlcas os saldos das auctorrsaçijes do anno anterior. 
p Ant. 66." As despezas taoto ordinarias como extraordinarias classifi- 
cam-se em certas e variaveis. 

$ 1 .O São consideradas despezas certas os vencimentos do pessoa1 em- 
pegado na serviço publico, descriptos no orçamento, os juros da divida 
eiwdudada, o s  enmgos das operações amortisaieis, dos titulos de renda 
titdioa, as pensões e qiiaesquer outras terbas de despeza, que por sua 
Wturqea n 8 ~  estefim sujeitas a variação. 

$ 2.O Sáo despezas sariaveis as que provbm da acquis@o do material, 
do pagamento de lerias, de gratiGcaç6es extraordinarias e n,ão especifieadas 
nas leis, das comedorias e ajudas de custo, dos juros da divida nuctuante 
e de quaesquer outras despezas de expediente, evenluaes e extraor- 
dinarias. 

$ 3." As diatincçtíes a yue se referem os dois $$ antecedentes consti- 
tuem um pnneipio puramente admn~strdtivo para regular o ordenammto 
das despezas, não figurando por isso no orçamento e contas publicas. . 

Art. 47: A insufficiencia provada das sommas votadas com applica@o 
a despegas \a~iaveis 6 preenchida por meio de creditos supplementares, 
eu por meio de transferencias de ~ e r b a s  de artigo para artigo dentro do 
mesmo capLtulo. 

Art. 48.O A lei annual de despeza fixará restrictamente os artigos a que 
poderão ser applicados os creditos sopplernentares. 

Art. 49.O Os creditos supplementares para os artigos expressamente 
designados na lei annual de despeza, e em que se d& insdlicieneia provada 
das verbas âradas na mesma lei, nunca poderão ser abertos em caso algum 
nos primeiros 6 mezes do exercicio. 

Art. 50." A traiisierencia de verbas de artigo para artigo dentro do 
mesmo capitulo poderi ser feita precedendo decreto fundamentado em 
conselho de ministros. 
$i unico. Os decretos transferindo verbas serão logo i~ublicsdos na folha 

official para serem reg~siados pelo tribunal de contas, e apreseatados as 
cârtes na immediata sessao legislativa. 

Art. 51." No caso de ser preciso occorrer a despezas urgentes reck- 
madas por casos de força maior, como inundayão, incendio, e+tdemm, 
guerra interna ou externa, e outros similhaotes, o governo poder8 decretar 
a abertura de creditos extraordinarios. 

Art. 52.' Os creditos supplementares e extraordinarios nunca po+r.ãa 
ser abertos sem audiencia do conselho d'estado, reunido na presença do 
pei, devendo porCm ser previamente convocado em conferencia por meio 
de aiiso com 3 dias de antecipayão pelo menos, declarando-se n'esse aviso 
aobjecto da convocação. Na conferencia serh apresentado um relatorio do 
mnrstro rompelente, expondo desenrolviddmeote as despem a que S!O 
destmados os ereditos, e bem assim quanto aos supplementar,es a iiripoh 
tancia das que j6 foram effectuadas pela terba ordinaria respectiva, devenda 
lavrar-se acta da conferencia para ser apresentada ao rei, com O decreta 
que manda abrir o credito. 
- Ast. 53." Os creditos ertraoidioarios e supplemeat.arers sómente p o d w  
ser abertos estando encerradas as cortes, e quando a urgewia da despesa 
seja tal que não possa esperar pela proxima reunião parlamentar. Em caso 
algum os creditos extraordinarios ou supplementares poderào wr abertos 
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hrf. 66;. & conttacf6s de compra e venda, ou de forneci&ento de ma- 
têrides a& genetos, e os de empreitadas de obras de vabr ou pre@ exce- 
dente a 10:000$000 r&, carecem pata ser executdos, ~IT approvam 
ein Conselho de ministros. Sendo de valor inferior a 10:000~000 rei$, e 
sitperior a 500$000 réis, serao szbmettidos á approvação do miuistro 
respectivo. Sendo de valor inferior a 500,$000 r&is poderão ser celebrados 
mediante as formalidades prescriptas n'este e nos regulamentos competen- 
te&, tro miuisterio do reino  elos directores ou chefes dos estabelecimentos 
dkile dependentes, no ministerio da guerra pelo d~rector da administração 
militar, directores geraes de engenharia ou de artilheria, no minrsterio da 
hiarinha pela ~nspector do arsenal de marinha, no ministerio das obras 
publicas, pelos directores de obras publicas ou de obras especiaes. 

krt. 67." Os contractos approiados em conselho de ministros, ou pelo 
ministro respectivo, seriio communicados por extracto A direcção geral da 
cootabilrdade publica para serep detidamente registados, e depozs remetu 
tidos ao tribunal de contas por oumero de ordem, em relação b ordem 
das datas. Os esnlractos de valor inTerior a "UO$000 çeròa registados na 
repartiç6o de contabilidade do respectivo ministeiio, ficando ella respon- 
savel por quaesquer irregularidades praticadas na celebração d'elles, quando 
do iaoso não tenha dado immediato conhecimento ao ministro. 

Art. 68.. O preceito do concurso publico não 6 applicavel, no todo ou 
em par?: 

4 s  construeçQes navacs feitas nos estabelecimentos do estado; 
2." As obras que por sua natureza e importancia, n8o podendo estar 

sujeitas sem inconveniente a uma concorrencia illimitada, contenha por 
isso submettel-as a restricçòes que não admiftam ao concurso senão pessoas 
preqiarnmte retonhecidas pelo governo com os requisitos necessarios para 
as .executarem. 

Art. 69.' Os creditos votados para as despezas de novas construcç6es 
podem auctorisar em globo a importancia total das mesmas despezas, ou 
sómente a parte que houver de realisai-se em cada auno economico. 

Art. 70.' Nenhuma obta, qualqiier que s q a  a sua natureza e impor- 
tancia, poder8 ser emprehendlda sem previos projectos e orqamentos ap- 
provados pelo miuistro, ouiidas as estações competentes. 

$, uoico. Quando as despezas calculadas ao oryamento de uma obra se 
mostraiem insufficientes, não poderão essas ohras continuar sem preiio 
orçamento supplementar, approvado nos mesmos termos, e com as mesmas 
formalidades que o projecto e orçamentos primitivos. 

Art. 71 ." Nenhn'm eontracto definitivo dc arrendamento de propriedade 
imniobiliaria poder& ser celebrado sem pretta auctonsaçào legislalita, 
quando a renda excedd a 500J000 r8is annuaes, e o praso do arrenda- 
mento a 3 annos. 

Art. 72.' Pelos differentes ministerios serão annualmente apresentados 
Bs cdrtes, i 5  dias depois da c o p s t ~ l a ~ o  dg qamara dos deputados, mappas 
indicatiros de todos os contractos por esses ministerios realisados, de valor 
ou preço supenor a 500$(1@0 I.éw, dehmndo-se n'elles o objecto do 
cuntracto, o nome e domrcilio do contrnctador, o preço, duração, e todas . - as eodd~çóes principaes dos mesmos contractos. 

CAPITULO IV 

' > , ,  
Art. 73.O Os concursos para adjudicação de obras ou brnecb,entpsssãg 

nnnunciados com a antecipaçáo de 15 dias pelo meaos por meio de 
e annuncios nas pxineipaes folhas publicas. , ., -, . 

Art. 74.O O annuncio deierá indicar as tondiçDes do caucuigo, as,au- 
ctoridades encarregadas de presidir 6  adjudica^?^, o Logar, o dia e a hfir+ 
fixados. 

Art 78.O São condiçbes essenciaes de qualquer adjudicação annunciada: 
i." qualidade e importancia da caução ou garantia que os concorren- 

tes, fornecedores ou ernpreitetros deuem apresee$r para serem admittidos 
ao concurso e para responder pela execu~ão do respectivo contracto ; 

2 . W s  direitos da administração sobre essas cauções su garmtias no 
caso de falia d e  cumprimento dos ajustes ou coniractos: 

3." O modo pelo qual deverão ser apresentadas as propostas dos con- 
correntes; 

6." O praso durante o qual os concortentes contrabem obrigações para 
com a administração pelo simples facto da apresentação das propostas. 

Art. 76: A abertura das propostas deve verificar-se nps d ~ a s  fixadas 
nos aununcios. 

$ unico. Lavrar-se-ha termo da abertura d e  todas as propostas e de 
quaesquer rircumstancias que se derem n'esse acto. 

Art T7.O As condirijes especiaes do concurso regularão os meios de 
completar-se qualquer adjudicaçâo e os direitos que a administração en- 
tender reser~ar. .. , 

Art. 78." As facturas dos objectos ioinecidos para o expediente do 
sernço das repartições do estado e para os fornecimentos qiie náo pod&em 
effectuar-se em concurso, nos temos do 65.O d'este ~egulameu$o, sabsti- 
tuem com quaesquer conuenções especiaes sobre o assumpto os *-4ct& 
a que em regra deve ptwcder-se nos termos dos artigos antecedentes. 
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CAPITULO V 

Da repartição dos creditos legislativos 

Arf. 79.O Antes de disporem dos credilos abertos para cada exercicio, 
os ministros e secretarios d'esiado repartirão pelos diversos capitulos e 
artigos dos respectivos orçamentos os creditos que Ihes forem votados. 

$ unico. A repartição de que trata este artigo será decretada á vista 
da lei aunual das despezas, logo depois da sua publicação na folha official, 
e deve comprehender, em cada um dos ministerios, a mesma divisão por 
capitulos, artigos e secpóe,, prescripla na sobredita lei das despezas e em 
harmonia com o orcamento em que ella se fundar. 

Art. 80.O Os decretos que auctorisarem a repartição dos creditos Iegis- 
tativos serão referendados pelo ministro e secretario d'estado competente, 
publicados na folha official e remettidos por c6pia ao tribunal de contas. , 

' 
CAPITULO VI 

Da distribuipão dos fundos 

Art. 81 .* O rnini~tro e secretario d'estado dos negocios da fazenda 
procederá, pela direcção geral da thesouraria, á distribuição mensal dos 
fundos q m  tCm de ser applicados ao pagamento das despezas publicas, em 
conformidade com as leis annuaes de fazenda. 

Art. 82.' A distribuição mensal dos fundos será ordenada em vista das 
ordens de pagamento dos divenes ministerios enviadas á referida direcção 
pelo tnbunal de contas, nos termos d'este regulamento, dentro dos limites 
das sommas rotadas na lei annual da despeza ou em leis especiaes, ou 
decretadas extraordinariamente. 
,, Art. 83." O ministro e secretario d'estado dos negocíos da fazenda r* 
gulará pela mesma direcçáo todo o movimento dos fundos arrecadados nas 
diversas localidades, de modo que o serviço da distribuição dos mesmos 
fundos se faça com a devida exactidão, pontualidade e a maxima economin. 
r '  Art. 84." As consignações applicadas ao pagamento dos juros da divida 
pnb!ica consolidada ser80 entregues pelos thesoureiros dos cofres publicos 
e oatros exactores nos períodos e pela f6rma que determinar a lei annual 
da despeza. 

Art. 86.O Para cumprimento do disposto no artigo antecedente deverão 
ser expedidas no principio de cada anno economico, a que a despeza disser 
respeito, as necessarias auctorisaçbes que habilitem os thesoureiros a effe- 
ctuarem as respectivas entregas. 

Art. 86.O O ministro e secretano d'estado dos negocios da fmenda n8o 
póde auctorisar entregas de fundos que excederem as sommas votadas a 
cada ministerio, pela lei annual da despeza ou por leis especiaes, salvo o 
caso preiisto no artigo 61." 

CAPITULO VI1 

Da liquidaçlo das despezas publicas 

Art. 87.O Nenhum credito a cargo do thesouro publico póde ser liquidado 
e pago, senào em virtude de titulo legal e por ordem do ministro compe 
tente ou dos seus delegados. 

Art. 88." A liquidação dos vencimentos dos servidores do estado em 
effectivo serviço, ou reformados, jubilados e aposentados será processada 
nas repartições competentes, em vista dos seus titulos legaes, registados 
nos liiros dos respectnos assentamentos 

$ i." Na Iiquidaçáo das despezas do pessoal serão comprehendidas as 
accumulaçóes de vencimentos ructorisadas por lei. 

$ 2." Os vencimentos dos servidores do estado contam-se da data da 
respectiva posse. 

$, 3." São considerados vencimentos os soldos, ordenados, gratificaçóes, 
ajudas de custo, quotas e todos e quaesquer pro\entos certos ou incertos 
que as lers aoctorisam para remuneração das diveisas funcçòes publicas. 

Art. 89." 0 s  vencimentos de empregos e postos adquiridos por accesso, 
promoção ou transferencias de um para outro logar, contam-se da data 
da nova mercB ou despacho. 

$ unico. Exceptuam-se d'esta regra os vencimentos CUJO abono 6 regulado 
por leis especiaes. 

Art. 90.' Os vencimentos das classes inactivas sdo contados desde a datk 
do cabimento até o dia do fallecimeuto do pensionista subsidiado ou pres- 
tacionado, ou atb áquelle em que bouier passado a exercer qualquer em- 
prego publico de igual ou superior vencimento. 

CAPITULO VI11 

Do ordenamento das despeeas 

Art 91.' Os ministros e secrelarios d'esfado das diversas repartic6es 
ordenam o pagamento das despezas publicas da sua competencia. directa? 
mente ou por intertenção de ordenadores secundarios ou de delegação por 
elles competentemente auctorisados. 

$ uoico. 0 s  ministros d'estado sào pessoalmente respoosateis pelos pa- 
gamentos cujas ordens não satisfaçam a todos os iequisltos legaes. 
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* Art. 98.O As despeea* dertas a que se refere o artigo 46.O d'este re- 
gulamento, cnm excepçãa dos juros dd divida corisohdada, serão ordenadas 
por meio de folhas an relaçães organisadas pelos ministerios, ou pelas re- 
partiçoes por onde correr a despeza, designando-se nos mesmos documentos 
o exercicio, capitulo e artigo competente do orcamento. 

Art. 93." As despezas ~arrareis são ordenadas por meio de ordens de 
pagamento processada8 nas repartiçòes de contabilidade nos diversos mi- 
nisterios e na junta do credito publico, iiidicando sempre o exercicio, ca- 
pitulo e artigo do credito legal que tner  auctorisado a despeza a que se 
referirem. 

g i." Não deverão descrever-se em cada ordem dopezas auctorisadas 
com referencia a mais de um artigo. 

$, 2.' As ordens de pagamento não terão ~ i g o r  além do ultimo dia do 
exercicio a que respe i t a ra ,  podendo porem ser renovadas nos termos 
d'este regulamerito. 

Ar6. 94.' Depois de processadas e lancadas na conta correspondente 
nos livros das repartifaes de contabilidade, isto 8, d ~ o t s  de reconhecida 
a Iegahdade da despem e o seu cabimento na auctorisqão competente, as 
ordens de pagamento serão apresentadas ao miriiçtro respeetiro ou ao or- 
denador secundario, para receberem a competente approvação. 

Arl. 95." Os chefes das repartições de contabilidade e o contador da 
junta do credito publico e os ordenadores secundarios são pessoalmente res- 
ponsatets por todos os papameritos cuJas ordens não satrsfaqam a todos os 
requisitoClegaes, se nâo tiverem previamente dirrgido ao mioistro ou ao 
superior competente uma representação por escnpto indicativa da falta dos 
requisitos ou formalidades legaes. 

$ 1.' Ao tribunal de contas compete tornar effectiva a responsabilidade 
de que trata este artigo, e impor multas que não excedam metade do 
venctmento annual dos empregados e funccionarios responsaveis, os quaes 
seráo sempre ouvrdos por ~ c r l p t o .  

$ 2." Nos casos de reiscidencia ou de circumstancra extraordinaria, o 
tribunal representará ao governo propondo a suspensão ou demissão do 
responsavel. 

Art. 96.' As ordens de pagamento das despezas ~ a r ~ a i e i s  estão sujeitas 
ao visto pre\io do tribunal de contas. 

Arl. 97." É permittido o ordenamento de anteeipa~óes de fundos, nos 
termos d'este regulamento, para as despezas dos nalios de guerra em 
serbico fúra do Tejo, dos corpos do exercito, estabelecimentqs militares, 
ptaças d e  guerra, pontos fortificados e outras depeodencias do ministerio da 
guerra, não devendo as mesmas antecipaçòes exceder as verbas legaes. 

Arl. 98." As despezas com o wviço das contribuições perlencentes a 
exercic#s futuros serão ordenadas e escripturadas em conta do exeracie 

corrente, coníorme a auctorisação ou jerba qúe dever8 inscreuer-de na fel 
annual da despeza. , ,  

$ unico. As ordens para estas despezas ficam tambem sujeitas'ao visto 
do tribunal de contas. 

Art. 99." No ultimo dia do praso marcado para a duracão de cada 
exercicio proceder-se-ha á annullação das ordens e auctorisações de pa- 
gamento não satisfeitas at8 esse dia, ficando porém aos respecticos credores 
o daeito satio para requererem o seu pagamento emquanto se náo verificar 
a prescrtpção, nos termos do artigo 57.' d'este regulamento. 

Art. 100 O As auctoridades e funccionarios que tiverem recebido fundos 
dos cofres do estado por meio de folhas ou ordens dos diversos ministerios 
para pagamento de despezas certas ou vanaveis que não forem satisfeitas 
no todo ou em parte at8 o ultimo dia do exercicio a que se referirem, são 
obrigados, sob sua responsabilidade, a fazer a reposição, n'aquelle dia, da 
nnportaneia das despezas não satisfeitas, ficando os interessados tainhem 
com a faruldade de fazer valer o seu direito conforme o citado artigo 57: 

$ I?  Compete ao tribunal de contas propor as providencias necessarias 
para tornar effectiva a responsabilidade de que trata este artigo. 

$ 2 O Quando for imposçivel fazerem-se as reposições de que trata este 
artigo, os funccionarios a eltas obngados emiafio as participações conve- 
nientes aos respectivos ministerios para haver conhecimento na direcção 
geral de contabilidade dos saldos existentes em poder d'esses funccionarios. 

Art. 101.' Para a 6scalisa~ão do disposto nos artigos antecedentes eada 
um dos ministerios e a lunta do credito publico remetterâo ao da fazenda 
e todos ao tiibnnal de contas uma nota da importancia dos restos por 
pagar d'esse exercicio, com designação das despezas liquidadas a que os 
mesmos fundos eram destinados. 

Art. 102." As despezas de exercicios findos, com excep~iío das que se 
referirem aos juros da divida consolidada, serão sempre ordenadas por or- 
dens processadas respecti~amente nos rninistenos ou na junta do credito 
publico, seja qual for a natureza das despezas, devendo as mesmas ordens 
ser submettidas ao uisto previ0 do tribnual de contas. 

Art. 103.' O exercicio das funcçties de ordenador secundario 8 incom- 
patwel com o de pagador das despezas publicas. 

CAPITULO IX 

Do pagamento das despezas publicas 

Art. 104.O O ministro e secreiario d'estado dos negocios da fazenda 
fornece os meios necessarios, nos termos dos artigos 81.' a 86.' d'este 
regalamento, para que todas as ordens de pagamento expedidas com as 
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foimalidades legaes e que náo excedam os Itmites dos creditos auctorisados 
sejam pontualmente satisfeitas. 
i AT~ .  1OBP Nenhumas despezas publicas podem ser pagas senáo pelos 
funccionarios a quem a lei expressamente conferir essa luncção. 

1 .O  Igualmente u8o pode nenhuma quantia ser transferida de um para 
eu&@ cofre senão por intermedio dos empregados a quem a lei expressa- 
mente attribuir essa funcçáo. 

$j 2 .O  Os funccionarios de  qualquer categoria que infringirem as dispo- 
sições precedentes ficam pessoalmente responsaieis pelas quantias pagas 
eu' transferidas. 

CAPITULO X 

Das contas geraes do thesouro e dos ministerios 

Art. 106." As contas que o governo tem de publicar e apresentar an- 
nuaimente 6s cdrtes, são as seguintes: 

1.' Conta geral do estado; 
2 " Contas geraes de gerencia e exercicio de  cada um dos ministerios e 

da junta do credito publico. 
Art. 107.O A conta geral do  estaho comprehende a conta de  gerencia, 

a de  exercicio, a das operações de thesouraria e a da  d i ~ i d a  publica. 
Art. 108 O A conta de gerencia resume todos os factos relatiios á co- 

branca e applica(5o dos dinheiros publicos durante o anno economico, 
desenrolveudo separadamente e classificada por exercicios corrente, ante- 
rior e findosã sittiação da receita e despeza correspondentes a esses exer- 

& 

cicios no começo e termo do anno economico. 
,$ unico A conta de  gerencia 6 acompanhada de  um desenvolvimento 

por cofres da receita cobrada e despeza effectuada. 
Art. 109." A conta de  exerciao comprehende: 
i." A conta definitiva do ultimo exercieio; 
%.O A situação prolisoria do exercicio corrente; 
3." As contas dos 5 exercicios findos. 
$ unico. As duas primeiras descre~em por anno economico, exercicios 

e artigos de receita, as irnportancias auctorisadas, Iiquidadas, cobradas e 
em saldo, devendo descre~er-se em todas 7, por anno economico, exercicio, 
miuisterio, capitulo e artigo, as despezas anctorisadas, Iiquidadas, realisa- 
das e tambem os resto5 por pagar. 

Art. 110.' A conta das operações de thesouraria descreverá a impor- 
tancia das transferencias, os saldos em cofre no começo e no termo do 
anno economico, as receitas e pagamentos terificados, pela thesouraria, no 
mesmo periodo de tempo. 

Art. 11i.O A conta da diiida publica expae a situação da divida fundada, 

amortisavel, fluetuante e representada por titulas de renda vilalicia ou de  
outra fbrma, no fim de cada asno economico. 

Art. 112.' As contas geraes de gereocra e exercicio de  cada um dos 
ministerios e d a  junta do credito piiblico, seruo publicadas anniialmente e 
apresentadas impressas 6 camara dos deputados conjuutamente com a 
conta geral do estddo dentro do praso de um mez depois de constituida a 
mesma camara. 1 

$, unico. Para a devida conferencía com a conta: gergl do estado, deverio 
os mtnisterios e a junta do credito pubhco, antes de  mandar proceder 6 
impressào, remetter as suas c o n t a  ao ministerio da  fazenda, um mez, pelo 
menos, antes da abertura das c6rtes. 

Art. l f 3." As contas da gereneia comprehenderão todas as operações 
do ultimo anno economico findo. 

As contas de exercicio apresentará0 o compkxo d e  todas as  operações 
effectuadas du,rante o periodo do ultimo exercicio findo, respectnas ao  
anno economico a que 6 mesmo exercicio pertencer, a contar da sua 
abertura. 

Art. 1.14." Para execuçáo do artigo antecedente a conta da gezenciade 
cada anno será acompanhada da conta do enercicio do anno economico 
antecedente. 

$ unico. As contas de  gerencia e exeicicio serão organisadas e m  todos 
os ministerros por um systema uniforme. As de  exercicio apresentarão 
todas as divisões do orçamento, as de gerencia serão feitas t8o sórnente 
por capitulos. 

Art. 11 5.O  As contas de exereicio de  cada um dos mintsterios e da 
junta do credito publico serão acompanhadas dos seguintes documentos: 

Um mappa, por capitulos do orsamento, indicando as auctoiisações para 
cada capitulo concedidas pela lei de despeza. por leis especiaes, creditos 
extrao~dinarios ou sripplementares; as despezas liquidadas e pagas, e os 
creditos annullados. 

Outro mappa indicando as sommas recebidas do thesouro para paga- 
mento de despezas, as reposiçòes feitas no termo do exercicio, e os saldos 
que náo iiverem sido repostos nos termos do artigo 100.' 

Art. 11 6.' A conta geral do estado em relaçáo ás operações ,do ultimo 
exercicio será acompanhada, para execuç,,o de parte do arfigo tQ9.O: 
I.* De um mappa da r6ceit.a liquidada, cobrada e em d i~ ida  no fim do 

exercicio, comprehendendo-se n'essa receita, discriminada porkm em CO- 

lumna separada, a reeeita de exercicios findos arrecadada no anno econo- 
mico que der o nome áquelle exercicio; 

2." D e  um mappa comparativo das auctorisações da despeza e respectivas 
proveuiencias, com as sommas liquidadas e entregues dentro do exercicio 
a juuta do credito publico e a cada um dos ministerios. 
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CAPITULO XI 

, Do encerramento definitivo das contas de exercicios findos 
L I 

Art. i 17.' A conta geral do estado e as de cada um dos ministerios e 
da junta do rredrto publica, de ge~encia e exercicio, que th de ser rpree- 
sentadas annualmente as cbrtes s8o igualmente enviadas ao trrbuoal de 
ctín!as nos termos dos artigos 303," e 30k.O $este regulamento. 

Art. 118.' As contas de exercicio que t&m de ser remettidas ao tribunal 
de contas serão acompanhadas dos documentos a que se refere o artigo 115.0 

Art. 119.' O tribunal de contas tendo procedido ao exame e confron- 
tn@o das contas geiaes d e  exercicio, nos termos dispostos no seu regimento 
e n0s artigos 301.O, 305.O e 306.O d'este regulamento, apresentar8 s ~ b r e  
ellas o seu relatorio e declijação geral. Estes trabalhos do tribunal, com 
as observaçbes dos ministerios, de que trata o artigo 312.', são impressos 
e remettidos bs d r t e s  pelo minisko e secretario d'estado dos negocios da 
fazenda. 

Art. 120." Em presença do relatoriob declaração geral do tribunal de 
eontas, as cortes habtlitadas para conhecer da legalidade d e  toda a gerencia 
financeira commettida ao governo encerram definitivamente pqr lei annual 
as amtas de cada um dos exercicios. 

Art. 121." A lei annual para o encerramento definiiivo das contas de 
um exercicio findo será proposto pelo governo, sendo a mesma proposta 
assignada por todos os mmistros das diversas repartições. 

$ i.' Esta lei fixará: 
1 ." A receita cobrada do exercicio, eomprehendendo a de exercicios 

h d o s  arrecadada no anuo economico que der o nome ao exercicio; 
2." A despeza liquidada do mesmo exercicio; 

- 3.' A imporiancia dos creditos annullados no fim do exerc~cio~ desi- 
, gnando-se os artigos respecti~os do orçamento; 

4.' O resultado geral das operações do ejercicia. 
$2.' S& acompanhada de mappas comprovativos das operaeaes cons- 

tantes dos n."".' a 1.' do $ antecedente, 

' .  

TITULO IR 
Disposiçoea especiaes relativas a divida publtaa 

CAPITULO I 

Da dwida consolidada 
1 

Art. 122." A emissão de tttulos de divida consolid~da 46 p6de e& 
ctuar-se em virtude de Jei. 

$ anaco. Os titulbs de divida coosolidada dividem-se em titulos de ehvida 
mterna e titulos de divida externa. 

Art. 123." Havera um livro mestre onde sejam registados todos os ti- 
tulos de diiida publica consolidada, com a devida classificaçào. . 

$ 1.O Nenhum atulo de divida publica póde ser inscripto n'este Iirro 
sem au&risaç2o competente. 

$ 2." O regato d'este livro será feito de um modo summario, á p- 
porção que Forem sendo emittidos os titulos, apreseniaodo o valor tetal da 
emissào, o numero dos titulos emittidos, as classes em que se dividem e a 
m i e  da numeraçqo a que corresponderem. O mesmo processo se seguí~á em 
relação ás amortisaç6es que se effectuarem. N'estes termos constara d'este 
Irvm o estado geral da divida publica consolidada em qualquer epocha. 

$ 3." Este Iirro mestre póde ser dividido em tantos ~olumes quaatos 
requisitar a necessidade e boa ordem do serviço. 

Aft. i.%.' Os tituios de divida interna são certificados de divida con- 
solidada, rnscnpções de assentamento e inscnpcòes de coupons ou pagaveis 
ao portador. 

0 s  titules de divida exlerna são bonds ou inscripções de coupons. 
. Art. 1%" A emusão de titulos de ditida interna B regulada direeta- 
mente pela lei que a auctorisa. Para a emissào de titulos de divida externa 
havera, alem da lei promulgada em cdrtes, um bond ou obrig;xção gemk 
eomprehendendo a totalidade da mesma emissâo, assignado pelo rer, pelo 
ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, por duas testemuohas 
presenciaes e referendado pelo dito ministro e secretario d'estado. 
. $ OS titulos de diiida interna terão a assignatura de chancella do 
ministro da fazenda, e serâo assignados por dois membros da junta do 
credito publico. 

2 . O  Os titulos de di\ida externa terão a assignatura de chancella do 
rei, e ser20 assigriados   elo ministro portuguez residente na carte onde se 
effectuar a emissào, ou por quem suas iezeç fizer, e pelo agente ou agentes 
do goieroo portuguez, encarregados de a effectuarem. 
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Art. i26.O As emissões dos titulos serão successiva e immediatamente 
annunciadas pela imprensa; as de divida interna na folha official do go\erno, 
as de divida externa no principal periodico do paiz onde se redlisarem as 
mesmas emissões. 

Art. 127." Haver8 um livro de registo especial onde se declarem os 
nomes dos possuidores das inscripções de assentamento e dos respectiios 
certificados. Este livro terá um auxifiar onde se registem quaesquer ob- 
sei7.aç.ôes respectivas aos diversos assentamentos. 

$ unico. Nos averbamentos feitos nos proprios titulos por despacho da 
junta do credito publico usar-se-ha sempre de uma f6rma simples, deda- 
rando-se o nome do possu~dor, a ierba onde 6cam registadas as compe- 
tentes àeclaraçijes, e se o titulo ficou ou não allodial. A formula d'este 
assentamento será ((averbada por despacho de.. . a F.. . (allodial) verba 
n.0.. .». 

Art. 128.O Os titulos de divida externa serão registados na agencia 
portugueza onde se effectitar a emissão, n'um livro auxiliar do l i ~ r o  mestre 
de que trata o artigo 123.', escripturado segundo determina o mesmo 
artigo. 

Art. 1 2 9 . O  Os titulos de divida consolidada de assentamento podem ser 
convertidos nos de coupons, e os de coupons nos de asseptamento, a pe- 
dido dos possuidores, com tanto que paguem a despeza que houver de ser 
feita com os titulos da convèrsão. 

$j unico. Este pagamento ser8 realisado com gula da contadoria geral 
da junta do credito publico, no cofre da receita eventual do districto de 
~ i s b o i  

Arl. 130." A inversso da divida externa em divida uiterna poder8 tam- 
bem enectuar-se quando houver lei que a auctorise. 

Art. 13 L." Os juros da dikida consolidada serão pagos aos semestres. 
$j i." O pagamento dos juros dos titulos de assentamento effeçtuar-se-ha 

mediante os recibos dos possuidores, reconhecidos por tabellião. Cada um 
dos pagamentos será indicado no titulo, par meio de um carimbo designando 
a respectivo semestre. 

$ 2.' Para pagamento dos titulos pagaveis ao portador, será bastante a 
entrega dos coupons, cortados dos mesmos titulos, acompanhados de uma 
relação. 

$ 3." O pagamento dos juros das inscripçbes de asuentamento e de 
coupons nas cabeças de comarcas, ser8 feito nos termos dos decretos de 
6 de outubro de 1857 e 10 de junho de 1865. 

CAPITULO II 

Da junta do credito publico 

Art 13-2." A emissão, inscripçâo, conversáo e amortisafao dos titulos 
de divida publica consolidada, e a Iiqutda~áo, ordenamento e pagamento 
dos respecti~os juros, sao actos da competencia da junta do credito publico. 

$ unlco. A escripturação d'estas operaçaes deve ser feita por partidas 
dobradas. 

Art. 133.' A fim de satisfazer a despeza a seu cargo, receber6 a junta 
do credito publico, das repartições competeul&s, as sommas que annual- 
mente lhe forem votadas pelas cortes. ,,< . 

Art. 134." A Junta do credito publico apresentara h camara'dds depu- 
tados as suas contas aunuaes de gerencia e exercicin, seguindo-se o disposto 
no artigo 1 í2." - 

Art. 135." As contas de gerencia e as de exercicio da junta do creflito 
publico derem apresentar, por annos e exercicios devidamente classificadosi 

As sommas recebidas dos diversos cofres do thesouro para pagamento 
das suas despezas; 

Os juros hquidados em proveito dos credores do estado: 
0 s  pagamentos effectuados; 
Os restos por pagar. 
E mais: 
O movimento da divrda em cada anno economico; 
O augmento ou diminuicáo que tiver tido a mesma diridd; 
A procedeiicia d'este augmento ou diininuiç$o; 

'' A importancia total da divida no fim de cada anno; 
E um mappa comparatiio das aiictorisações legislativas, com as opera- 

ções realisadas, acompanhado das competentes observrçties. 

CAPITULO 111 

Das disposições relativas ao pagamento dos juros da divida publica 
consolidada 

Art. 136.O A junta do credito ~ublico ter& um thesoureiro pa ador 
incumbido de recQer e pagar os fundos destinados aos juros da &lida 
publica rriterna e a todas as demais despezas da mesma junta; sendo. as 
certas pai meio de rolhas ou relações, procesíadas na mesma junta,' e as 
variaveis por meio de ordens assignadas pelo contador e por um dos vogaes 
da junta e sujeitas ao visto do tribunal de contas. 

Art. 1 3 7 . O  O thesoureiro pagador da junta do credito publico ter8 
B2 
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um fiel de sua proposta e approvaçâo do governo para o coadjuvar nos 
actos da sua competeucia e substituil-o nos seus impedimentos temporarios 
e legae$. O thesoureiro pagador responderá directamente pelos actos do 
seu 6el. 

h t .  138.O A escripturaçdo e contabilidade respectiva á receita e despeza 
h fundos a cargo do thesoureiro pagador da junta do credito publico 6 
da competencia da contadoria geral da mesma junta. 

139.O A escripturação das contas do dito thesoureiro pagador 
comprehenderá: 

Um livro diario; 
Um livro geral de receita e despeza ; 
E os livros auxiliares que forem necessarios. 

. Art. 140," A escrkpturaçáo de que trata o artigo anfecedente estará 
sempre em d g .  Os saldos resultantes do moiimento disiio dos fuiidos a 
cargo do tbesoureiro pagador, serão recolliidos no fim de cada dia, em 
qm coire de 3 chaves, de que terá uma o presidente da junta do c-dito 
publico, outra o contador geral e outra o thesoureiro pagador. 

Art. 141." A abertura do cofre a cargo do thesoureiro pagador, seja 
para a saida de fundos destinadns ás despezas occorrentes, ou para entrada 
dos saldos diarios e de outras quaesquer sommas, será sempre feita na 
presença dos 3 clavlcularios ou de quem os representar. 

Art. 142.O O thesoureiro pagador prestará mensalmente as suas contas, 
B junta do credrto publico, entregando-lhe n'esse acto os respectiros do- 
cumentos de deppeza e recebendo d'ella um aviso de conformidade, assi- 
gnado pelo respectwo presidente. 

Art. 143.O Os juros da divida externa serão pagos pelo8 agentes finan- 
ctaes do governo poituguez nos paizcs estrangeiros onde se effectuar o 
mesmo pagamento, e em Lisboa pelo cambio que for anounciado pela junta 
do credito publics. 

,$ 1." Os ditos encarregados do pagamento dos juros da divida externa 
terão a escripturação regular que demonstre de maneira authentica os 
fundos que receberem e applicarem. 

$2.' 0 5  agentes de que trata este artigo enviarao mensalmente as suas 
contas á junta do credito publico, desidameute documentadas, recebendo 
d'ella avisos de conformidade, em troca dos mesmos documentos. 

Art. f45.o O tbesoureiro pagador da junta do credito publico e os en- 
carregados do pagamento dos juros da divida esteriia são justiçaveis perante 
0% tribunal de contas, nos ierrnos do regimento do mesmo tribunal 

Art. 15.5; As contas annuaes do thesoureiro pagador da junta do credito 
pblico, pclo pagamento de todos os juros da divida inte~na e por todas 
as aêmais operaçoes da competencia do mesmo cofre devem ser certificadas 
9 remetbdas ao tribunal de contas pelo contador geral da mesma junta, 

ate ao fim de sdembim eEe cada anuo, nas termos do regimento db memo 
tribunal, sendo extrahdas dos livros coaipetentes. 

Art. 146.' AS contas dos encarregados do pagamentb dos Juros da divida 
externa, Vue t@m de ser renieltrdas annualmente ao ~ribunal de contas, 
serrio tarnbem extrahidas dos litros competentes e enviadas pelos mesmos 
encarregados á junta do credito pubfico, por iodo o mez de agosto de cada 
anno, em relação á gerencia do anno economico anterior. 

Art. 147.' As contas de que trata o artigo anteeedenk, depois de 
examinadas e conferidas na contadoria geral da junta do credito publico, 
com as contas mensaes dos ditos responsaveis, serão certificadas e remet- 
tidas ao tribunal de contas pclo contador geral da mesma junta at8 ao 6m 
de outubro subseqriente. 

Art. 148.' Tanto as contas do thesoureiro pagador da junta do credito 
publico, como as dos ageiites financiaes do governo, encarregados do pa- 
gamento dos juros da diiida externa, que devem ser rernettrdds ao tribunal 
de contaç, serão organisadas segundo o modelo annexo ao regimeeto d~ 
mesmo trrbunal. 

Art. 149.' Os empregados incumbidos das remessas das contas de +e 
tratam os artigos 145." e I46.O d'este regutamento, estão sujeitos ás penas' 
estabelecidas pelo regimento do tribunal de contas, em relação á falta de 
cumprimento do disposto nos mesmos artigos. 

CAPITULO 1V 

Disposições diversas 

Art. 150." Álérn das operações que ficam indicadas nos artigos p r e c e  
dentes compete d junta do credito publico: 

1.O A contabilidade dos seriiços provenientes da execusão das leis da 
desamortisaç8o; 

2.O A contabilidade do serviço da caixa geral de depositos nos termos 
do regulamento de 17 de agosto de 1881; 

3." A contabilidade do serrico da caixa economica em coufbrmidade do 
regulamento de 10 de março do dito anno. 

!$ uniw. As despezas variaveis da caixa de depositos e da caixa eco- 
nomica seráo pagas por meio de ordens assignadas pelo respectivo deector 
e um dos vogaes da junta e apresentadas ao visto do tribunal de cmas .  

Art. 151." As contas dos serviços a que se refere o artigo antecedente 
serdo publicadas em separado da conta de gerencia e exercicio da jabta 
do credito publico, como administradora da divida publica consolidada, 
para serem apresentadas ao tribunal de contas ate 31 de dezembro de 
cada anno e as cbrtes no primeiro mer de sessão. 
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ArL. 182: Nas suas relações com a direcçzo geral da contabilidade, a 
junta do credito publico 15 considerada cofre do ministerio da fazenda, 
rumprindo-lhe, portanto, remetter a mesma direcção pela respectiva con- 
tadoria e pela direcção da caixa de depositos as tabellas e resumos nos 
termos das disposições do presente regulamento. 

Art. 153.' Para os effeitos do artigo antecedente as consignações que 
o governo tem de entregar annualmente á junta do credito publico serdo 
consideradas e escripturadas como receita nas tabellas da mesma junta. 

CAPITULO V 

Da divida fiuctuante 

Art. 154.' A d i ~ i d a  fluctuante consiste nas sommas le5antadas pelo go- 
verno para representar receita ou para fazer supprir a sua deficiencia, e é 
representada em letras, bilhetes ou promissorias do thesouro pagaveis em 
pasos  determinados. 

Art. 155.0 A emissào dos titulos de que trata o a r t ~ g o  antecedente 8, 
conforme o artigo 39." auctorisada dentro d e  cada anno economico pela 
lei geral da receita e despeza do estado, que tambem auctorisa a despeza 
que tiver de ser Feita com juros e outros encargos da divida fluctuante. 

Art. 156.' As operações da divida fluctuante e respectiva escripturaçào 
estão a cargo da direcção geral da thesouraria do ministerio da fazenda. 

Art. 157.O No fim de cada anuo economico deve ser enviada ao tribunal 
de contas uma relaçso dos bancos. casas bancarias e companhias que es- 
tiverem interessadas na divida fluetuante, indicando-se quaes as sominas 
mutuadas e respectibos encargos, e reunindo-se em uma s6 verba as , 
quantias mhtaadas por particulares. 

$ unico. Juntamente com esta relação remetter-se-ha ao mesmo tnbu- 
na1 um mappa indicando 6 movimento da referida divida durante todo o 
anno economico. 

Art. ItjS.o A relação e mappa enviados ao tribunal de contas nos ter- 
mos do artigo antecedente e os contractos sobre divida fluctuante contrahida 
no estrangeiro serão pnllicados no relatorio doo actos do ministerio da 
fazeoda. 

Art. 1 5 9 . O  As sommas que se arrecadarem, procedentes de  restos por 
cobrar dos exerctcios findos, serão successivamente, applicados a amortisação 
da  divida fluctuante mediante o resgate das letras ou quaesquer t~tulos em 
circulaçáo. 

CAPITULO VI 

Da divida amortisavel 

Art. 1602 A divida amortisavel consiste nas sommas levantadas pelo 
governo e representadas em obrigações do thesouro com juro e amortisaçâo 
ou em recibos ou contas provenientes de adiantamentos ou emprestimos 
por contractos tambem com juro e amortisaçâo. 

Art. 161." As operaçaes da divida amorlisaiel, assentamento e respe- 
ctiva escripturaçdo estbo a cargo da direcção gera! da thesouraria~do mi- 
nisterio da fazenda. 

Art. 162.' Serão descriptas annualmente no orçamento do  estado as 
sommas uecessarias para pagamento dos encargos da drvida amorbsavei 
nos termos dos respectivos coiitratos, competindo á direcçào geral da coa- 
tabilidade a expedição das ordens necessarias para esse pagamento. 

CAPITULO VI1 

Dos titulos de renda vitalicia 

Art. 163.' Os titulos de renda iitalicia são os diplomas passados pelo 
ministerio da fazenda das pensaes do inonte-pio, e d e  outras concedidas 
em remuneração de serviços feitos ao estado, ou obtidas em virtude de  
contractos onerosos; a saber: 

Titulos de  pensões do monte-pio do exercito e armdda; 
Ditos de  pensões por contracto oneroso; 
Ditos de  pensaes denominadas de sangue ; 
Ditos de pensões denominadas do thesouro. ' 
$$ unico. Os titulos de renda íitalicia comprehendem tambem os venci- 

mentos de certas classes de  reformados, jubilados e aposentados, que por 
leis especiaes são pagos em virtude dos mesmos titulos, e as prestações 
aos egressos. 

Art. 164."~ pensões do monte-pio, as procedentes de contracto oneroso 
e as denominadas de sangue tem venamento desde o dia do fallecimento 
dos individuos que as transmittem ás suas familias. 

A f i .  165." Todas as outras pensões são decretadas pelo governo. O ~ p a -  
gamento porem Cestas pensões depende da approvação do poder legislatiro. 

Art. 166." As pensões de que trata o artigo antecedente, ainda mesmo 
depois de apprinadas pelo poder legisiativo, s6 &O direito ao vencimento 
effectivo, quando na respectiva classe occorrerem vacdturas na razão da 
importancia equiialente a metade das mesmas vacaturas. 
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$ unico. A importancia da outra metade das vacaturas occorridas reverte 
em beneficio do thesouro. 

Art. 167." A concessáo das pensões 6 regulada pelas leis de 10 e i1 
de junho de 1867. 

Art. 268.O Nenhum titulo de renda vitalicia poder& ser entregue ao 
ktqressado sem que previamente seja registado no tribunal de contas e 
este o authentique com o seu visto. Para este fim serào remettidos ao 

, trrbueai o relatorio e os documentos do processo que servirem de base 
para a concessào da pensão. 

Art. 169.. Para o serviço das pensões haverá na direcção geral da con- 
tabilidade as seguintes livros: 

Livro para o registo summario dos decretos e leis concedendo e appro- 
 ando pensaes a individuos determinados; 

Livro do assentameoto dos pensionistas com dedaraçõo do dia em que 
começa o vencimento das pensòes; 

Livro das pensaes extinctas. 
$ I.' O duplicado d'esfes dois ultimos livros deve tambem existir no tri- 

bunal de contas, cumprindo á direcçio geral da contabilidade prestar para 
esse fim todos os esclarecimenfos ou informações que lhe forem exigidos. 

$ 2." As pensões extinctas serào tambem notadas por meio de verba 
no Iivro do assentamento dos pensionistas. 

Art. 170.9 As pensões do monte-pio, as procedeotes de contrato oneroso, 
as denominadas de sangue, e todas as mais não sujeitas a cabimento, sei%o 
registadas logo que se effectue a transmissão que estabelece o direito dos 
pensionistas. 

Art. 171.O De todas as pens6es sujeitas a cabimento se farh o compe- 
tente registo, á proporção das vacaturas, na razão de metade. 

Art. 172,"s pensões de que trata o artigo 170.0 não prejudicam o 
andamento regular e successivo das que se menczonam no artigo 171." 

Art. 173." O cabimento das pensões de que traia o artigo 171." re- 
gular-se-ha : 

L'' Pela prioridade da approvaçào parlamentar, embora o decretamento 
da peosào seja de data anterior; 

2.' Pela prioridade do decretamento, se a approvaçáo legislativa for da 
mesma data; 

3.' Pela menor importancia das pensões no caso de serem datados do 
mesma dia os decretos do governo, e das mesmas datas tambem as leis 
que as approuaram; 
4." Pela maior idade do agraciado, quando se der a igualdade de cir- 

cumstancias em todas as byporheses preiistas no numero antecedente. 
$ unico. Q que est8 disposto n'este artigo não prejudica a ciassificaçâo 

já feita em virtude de dispos~çi%es anteriares. 
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Art. 178.' Os vencimentos, subsidias e prestações a que se &hré b 
$ unico do artigo 163.' serão igualmente lançados em registo aos d&s 
primeiros liiros de que trata o artigo 169.0 

Art 175 o No livro do assentamento e no livro das extincçôes dos titulb 
de renda vitalicia se abrirá uma conta em que se irão lançando as somm#s 
procedentes da metade das ~acaturas das pensàes de cabimento, a fim de 
haver prompto conhecimen~o das reducções que se effectuaram na impor- 
tancia destinada para esta despem. 

5 unico. Os livros do assentameoto e o das exttncções constituem a ba<e 
fundamental dos titulos de renda vitalicia. 

Art. 176." A cada um dos pensronistas do estado se darb Iim titulo de 
renda vitalicia com a assignatura de chancella do ministro e secretario dB 
estado dos negocios da fazenda, assignado pelo director gerill 'da cbnthbi- 
lidade publica, e extrahido do livro do assentamento das pehsses. 1 

Art. 177," Os titulos de renda vitalicia n&o são tfinsÍmrssireis por vehda, 
doaçào ou qualquer outra especie de contracto. , , 

$ unico. Em conforaiidade da dontriha d'este artigo e nos LetMoS da 
portaria de 1 0  de setembro de l S 7 5  pertence ao poder jinlicial a iesolhçãb 
de contestações por qualquer transacção ~ltegal do titulo intrahsmíssitef. 

Art. 1 7 8 . W ~  kene~rnentos dos titulos de renda vitaltcia saò pagos p e k  
thesoureiros pagadores do ministerio da fazenda, por meio de folhas ou 
relações e em bista dos recibos dos interessados, legalmente processados, 
pondo-se ao mesnio tempo 6 competente carimbo nos respectivos titutos. 

TITULO IV 
Contabilidade administrativa 

CAPITULO I 

Da contabilidade relativa á arrecadação e administração 
dos rendimentos do estado 

Art. 179.' A arrecadacão e administraçáo dos rendimentos do estado 6 
da competencia do ministerio da fazenda. 

g 1 . O  A drsposição d'este artigo não obsta a que pelos diversds rnidist 
terios se arrecadem tambem rendimentos do thesouro computados ~ o ,  or- 
çamenlo do estado. 

Para execuçáo d'este $ observar-se-hão as seguintes' dispos*çõ&s: 
1 Em todas as repartições ou estabelecimentos publtcos dependentes de 

qualquer ministerio que náo seja o da fazenda, e onde se arreeedem ren- 
dimentos computados no orçamento, com ou sem applicação especial haverá 
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um Iirro onde se lancem diariamente com distincção das e ~ q e c i e  as sommas 
que o respectivo thes.oureiro receber ou dispender. No fim de cada mez 
se procedera ao balanço, e terificando-se por meio da contagem dos findos 
que a somma existente em poder do thesoureiro confere, assim na totali- 
dada como nas especies, com o saldo que mostrar a escripturaçio, será 
esta encerradd com a importancia do saldo que passar para a conta dp 
Tez .seguinte. Se porventura no acto da verificação dos furidos se encontrar 
algum deFctt, declarar-se-ha no termo do encerramento, deiendo o the- 
sBuyeiro ser logo intimado para entrar no cofre com a somma em que tiver 
sido achado em falta, observando-se no procediinenlo ulterior tudo quanto 
est8,determinado n'este regulamento e no geral da administração da fazenda 
publica sobre alcances. 

11 Estas repartições terão mais um livro, onde selam classificados o's 
rendimentos por exercicio e proveniencia. 

E BI Nenhum thesoureiro ou encarregado dos fundos arrecadados nas so- 
breditas repartições e estahelecimentos poder& dispor das receitas do the- 
muro cobradas nas mesmas repartições, sem o competente ordenamento 
p e n o  do ministerio respectivo, revestido das formalidades legaes ou ordem 
da direcção geral da thesouraria, nos termos d'este regulamento e do geral 
de administraf,%o da lazenda. 

$ %.O As disposições do f, antecedente, sào applicaveis aos consulados 
de Portugal no estrarigeiro que arrecadam receitas do estado; e 8s admi- 
nistraç6es centraes dos correios, telegrapbos e pharoes, com a differença 
unica de que essas adminrstraçties, em relação ao cofre central da respectixa 
direcç.ão geral, são consideradas para todos os effeitos como as recebedorias 
da comarca estáo para os cofres rentraes dos dis~rictos, e n'esses termos 
serão applicaveis ás mesmas administrações e ao reupectiio cofre central 
da direcção os preceitos que n'este regulamento e no da administracão da 
fazenda publica se acham consignados para os recebedores de comarca e 
para os thesoiireiros pagadores, quer na arrecadaçdo dos rendimentos, quer 
na applicayão e entrega do seu producto. 

Art. 1 8 0 . O  O ministerio da fazenda superintende e fiscaliia a adminis- 
tração, arrecadação e applicação de todos os recursos, receitas e rendi- 
mentos do estado, centratisando a respectiva coutabilidadg. 

Art. 181." Para os fins do artigo antecedente, o ministerio da fazenda 
e dividido em 6 direcçòes geraes, que se denominam: 

Daecçáo geral das contribuições directas; 
Direcção geral das contribui~òes indirectas ; 
Direcção geral dos proprios nacionaes; 
Direcção geral da thesouraria; 
Direcção geral da contabilidade. 
Art. 182: As ~ontribuipòes, impostos e rendimentos publicas são liqui- 

dados e arrecadados na coiiformidade das respectivas leis, instrucções e 
regulamentos. 

Art. 183.' A direcção geral das contribuições directas, a das contribui- 
çòes indirectas e a dos proprios naçionaes, regulam superiormente toda a 
admmistração e arrecadaçao dos rendrrnentos do estado, com respeito 5s 
attribuiçòes e incumbencias reldtiias a cada uma d'ellas. 

Art. 185." As repartições, eitabelecimentos e corporações que arreca- 
darem receita auctorisada com ou sem applicaGão especial deverão, sob 
respoiisabilidade dos respectivos chefes ou corpos gerentes, enviar mensal- 
mente á direcç;o geral da contabilidade, nos termos dos aitigos 213.', 
231." e 232 ' , , a s  tabeIlas necessarias para se organisar a escripturação 
regular da cobrança u applicaçào dos d!~ibeiros publicas, e á direcção geral 
da thesouraria nota dos moiimentos d'esses cofres. 

Art. 18"u Compete á direcçdo geral da thesouraria fazer a distribuição 
dos fundos destinados ás drspezas publicas a cargo dos diiersos ministerios 
pelos diversos cofres do miuisterio da fazenda á medida que tiver eonhe- 
cimento da importancia das mesmas despezas. 

'I 
Art. 186," As folhas ou relações das daspezas certas, depois de proces- 

sadas nos termos do artigo 92.0 d'este regulamento e de lançada a respe- 
ctira importancia em conta dos creditos legaes competentes nas repartisões 
de contabilidade dos ministerios, serão apresentadas ao ministro ou ao 
ordenador secundaria para serem approvadas e entiadas em seguida aqs 
cofres por onde titerem de ser satisfeitas, mediante aviso previo da repar- 
tiçào ordenadora á direcção geral da thesouraria. 

$ unico. O aviso em que deve descrever-se o exercicio, capitulo e artigo 
&e toda a despeza ordenada pela folha serh expedido logo pela referida 
direcção, com o despacho de «Pague-se,, ao exactor que titer de satis- 
fazer a folha para lambem servir de elemento para a escripturaçào com- 
petente. 

Art. 187.O Para os effeitos da fiscalisacão por parte do tribunal de 
contas serão emiadas annualmenle ao mesmo tribunal,  elos ministerios 
ou pela repartiq80 por onde correr a des~eza,  dentro do primeiro mez de 
cada exerricio, relaçòes ou ordeiis geraes das despezas certas respectivas, 
devidamente classificadas por artigos do orçamento, as quaes serão regis- 
tadas pelo tribunal, se as achar coi.rorrnes com os creditos Igaes. 

$ 1." comproração d'estas despezas lerá logar perante o dito tribunal 
antes de encerrado o exercicio, por meio de deciaraçào assignadd pelo 
chefe da repartic;ão da coiitabilidade, na qual resuma as folhas a que se 
refere este artigo, detendo o mesmo tribiiiial ser informado de quaesquer 
reposições feitas no ultimo dia do elercicio, nos termos do artigo 100." do 
presente regulamento. 

$ 2." Qualquer alteração que se dB nos quadros do pessoal ou em geral 
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est8 erradamente referida a alguns artigos do orçamento, poder& a mesma 
ordem ser mantida por deliberação do conselho de ministros, depois de  
apreciadas a s  razaes que teve o tribunal de contas para assim proceder. 
N'este caso o trihunal de contas náo podera deixar de registar e de p8r o 
visto, mas com iesalia, e de tudo fará especial menção no relatorio que 
tem de dirigir ás camaras legislatiras. 

Art. 199 " As antecipações de fundos por quantias siiperiores aos duo- 
decimos dos artigos do orsamenlo, ás quars se refere o artigo 97.' d'este 
regulamento, serão feitas em regra por meio de folhas e ordens processadas 
nos termos jti eapostos, e em casos excepciynaes, quando a despeza não 
possa ser classificada com previa exactiddo e em relaçào aos navios a safr 
do  Tejo, por meio de requisições dirrgidau ao ministerio da fazenda, onde 
serão escripturadas como supprirnento. 

Ari. 200."anto as ordens como as requisições serão previamente 
apresentadas ao tribunal de contas: as primeiias para o registo definitivo 
em conta dos respectivos artigos; as segundas para um registo pmvisorio 
em conta dos artigos que n'ellas deiem tambem ser designados, quando a 
despeza tiver de  ser legalisada dentro do exercicio, ou em conta especial 
quando por casos excepcionaes a antecipação ttier de ser feita em fins de  
anno economico em relação aos navios a sair do Tejo, para ser applicada 
a despezas cuja legalisação não possa ser feita dentro do exercicio. 

Art 201.' Os conselhos administratiias, aos quaes pertence a fiscalisa~ão 
dos fundos recebidos, são obrigados a prestar directamente contds mensaes 
e documentadas á reparticão de contabilidade respectiva, de  todas as 
despezas effectuadas com o pessoal e material, nos texmos dos dois artigos 
antecedentes e os seus vogaes sdo solidariamente responsateis por qualquer 
infracção da lei que commettam 

A F ~ .  202.' As contas da applicação dos adiantamentos serão mensalmente 
submettidas ao tribunal de  contas para exame da sua regularidade, detendo 
as que se referirem a adiantamentos feitos por meio de requisições ser 
acompanhadas da ordem de legaiisação, para serein definitivamente regis- 
tadas em conta dos artigos competentes e proceder-se com o visto do 
tribunal ao enceiramento da conta de supprimeritos, aberta no ministerio 
da fazenda. 

Art. 203.0 Os avisos dos saques feitos pelos chefes das estações navaes, 
sobre o cofre do ministerio da marinha, iiidicarão sempre a applicação 
orçamental da despeza para, em conlormidade, serem processadas as  or- 
dens de pagamento. 

Art 204." O ministerio publico não interrem rio exercicio das attribui- 
çòes relativas ao visto concedido ao iribuiial de  contas pelas disposi~òes 
do  presente reguldmeiilu. 

Art. 205.' O seriiço do risto ser8 elfectuado de modo que as ordens 

possam ser satisfeitas com regularidade e pon!ualidade, observando-se em 
regra sob responsabilidade do tribunal de contas, o seguinte: 
I." As ordens com a nota de urgente serdo visadas dentro de  26 horas;' 
2." Todas as demais ordens dentro do maaimo praso de 3 dias. 
Art. 206." Para fazer-se com a deíida regularidade a dis~rihuição de 

fundos, de que trata o artigo 185.". haverá na direcção geral da thesou- 
raria conhecimento exacto dos fundos existentes em cada um dos cofres a 
cargo dos thesoureiros pagadores do miuiste~io da fazenda, meciiante as 
notas que lhe serão dirigidas nos prasos determinados, e em relaç2o ás 
existencias nos cofres dependentes dos demais ministerios, por notas ex- 
trahidas do balanço mensal a que se refere o artigo 1 7 9 . O  

Art. 207." A expedição das ordens de  pagamento, por transferencia de  
liiridos e demais operações de thesouraria, 6 da competeneia exclusiva da 
direcção geral da thesouraria. 

Art. 208." A escripturaçâo das contas das caixas centraes do ministerio 
da fazenda, está a cargo de uma das repartições da direcçào geral da 
tbesoxraria. 

unico. A escripturação de que trata este artigo deve apresentar o 
movimento diario dos fundos, a cargo do respectivo thesoureiro pagador, 
em dinbeiro e quaeiquer outros valores ou e9pecies; a receita e despeza 
gerai, a importancia dos pagamentos eflectuados por ministerios e exer- 
cicios; e a descripção por exercicios, capitulos e artigos dos orderiameutos 
ministeriaes 

Art. 209." A repartição competente da direcção geral da thesouraria 
executara diariamente o serliço da eicripturação das caixas ceiitraes do 
ministeno da fazenda, em vista do motimento d:ario do respectivo cofre, 
e terificara tambem todos os dias os saldos effectitos, depois de  ter reco- 
nhecido a conformidade dos mesmos saldos com a respectiva e~cripturação. 

Art. 210." Os saldos da conta diariamente esciipturados e vertficadus 
serão recolhidos no fim de cada dia nas caixas centraes em presença dos 
tres clavicularios do respectiio cofre ou de quem os represntar.  

$j unico. Os clavicularios das caixas centraes do ministerio da fazenda 
são: o director geral da thesouraria, o chefe da repartição onde se  escri- 
pturam as contas das caixas ceritraes, e o respectivo thesoureiro pagador. 

Art. 211.0 No ultimo dia de cada mez se dará balanço as caixas cen- 
traes do ministerio da fazenda, conferirido-se o existente em cohe por 
meio de contagem, com os resultados da escriptura~ão das respectivas 
contas. e; 

$ unico. Do mesmo balanço se lavrara termo no Iirro competente, sendo 
esse termo assignado pelos claviculanos do cofre. 
- Art. 219.0 0 s  preceitos consignados nos lres arligos auteeedentes sao 

tamtcm applicaveis aos cofres centraes dos districtos, aos cofres das alfau- 
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organisark a escripturação geral do tbesouro, a qual delerá apresentar por 
um systema claro, methodico e regular: 

a) A importancia das contribuisões e rendimentos, arrecadados em cada 
aiino economrco com e devida classificação por especies de  rendimento e 
por exercicios ; 

b) A importancia das contribuições e rendimentos auctorisados liquidados, 
arrecadados e por arrecadar, r e s p e ~ t i ~ o s  a cada excrcicio com a corres- 
pondente classificaç80, segundo a natureza do rendimento, derendo addi- 
cionar-se a cada rendimento a importancia pertencente a exercicios findos, 
que d'elle for cobrada durante o anno economico que der o nome ao 
eíereicio ; 

c) A importancia das despezas satisfeitas e por satisfazer em cacta anuo 
economico, com a devida classificação por exeicicios, capitulos e artigos, 
a a das despezas auctorisadas, liquidadas, pagas e em divida no fim d e  , 
cada exercicio, tambem com a dekida classificação por capitulos e artigos 
do orçamento. 

Art. 220." A receita e a despeza geral do estado serão delidamente 
escripturadas por partidas dobradas n'um diario e livro mestre. 

unico. A escnpfura~ào do diarro e Iirro mestre deverá conter sum- 
mariamente, quanto e receita as sommas auctoriqadas, liquidadas e a co- 
branca eKectuada por mezes, cofres e artigos do orçamento, e quanto á 
despera as importanelas auctoiisadas, liquidadas e os pagamentos effe- 
ctuados por mezes, ministerios, capitulas e artigos do orçamento. 

Art. 221.' Quanto Çs operações de tbesouraria tambem se abrirão os 
assentos necessarios em relação ás respectiras contas para estabelecer-se 
com precisão o balanço do thesouro e conhecer-se o estado credor ou 
devedor de cada conta no fim do anno. 

f, unico. Para a escriptiiraçeo de que trata este arligo sertiri  de ele- 
menfo o resumo a que se refere o aitigo 243.O, u O 4.O 

Art. 222." conta geral do estado e os documentos que a detem 
acompanhar serao extrahidos dos livros da escripturacào central da direcção 
geral da coritabilidade e dos auxiliares indispensaveis para esclarecimeuto 
da mesma conta. 

Art. 223." Compete tambem A direcçso geral da con\abilidadc proceder 
annualmente Ç organisafão do orçamento geral do estado e do orçamknto 
~ectificado, das tabellas respecti\as á distribuiçáo da despeza do ministetio 
da fazenda e da proposta de lei para o encerramento definitivo das contas 
dos exercicios findos. 

Art. 224.' Para a organisaçao da conta geral do estado 6 obrigada a 
direcção geral da tbesouraria a remetter da contabilidade, ai6 30 de 
setembro de cada anno, uma ao ta  desentolvidd do estado da diiida tiu- 
çtuaute e amortisavel no fim do ultimo anno economico. 

CAPITULO I1 

Da contabilidade dos recebedores dos rcndimentos publicos 

Art. 223.' Toda a arrecadaçâo de rendimentos do estado effectua-se por 
meio de agentes responsaseis do ministerio da fazenda. 

1.' A arrecadacão dos impostos e contribuições directas, e em geral a 
de todos os rendimentos liquidados, e tambem a dos rendimentos e~entuaes, 
que não perteocerem ás  alfandegas, e outras repartições especiaes, 6 da 
competeucia dos recebedores de coniarca. 

$ unico. Nas comarcas de Lisboa e Porto a mesma arrecadaçáo 6 com- 
mettida aos recebedores de bairro. 

2 O A cobrança das contribuições indirectas esta a cargo dos thesourejms 
das alfandegas do reino, e de outras repartições especiaes, segundo a 
especialidade da arrecadação. 

Art. 226,"s encarregados da cobranpa dos rendimentos publicos en- 
tregarão pontualmente nos cofres da3 repartições competentes, nas epochas, 
e pela forma prescripta nas leis, n'este regulamento, no geral da admi- 
nistração da fazenda, e nas instrucçães especiaes, as sommas por elles 
arrecadadas. 

Art. 227.' A escripturação das contas dos recebedores e thesoureiros 
dos rendimentos do estado deve apresentar de maneira clara e regular as 
entradas e as saídas em dinheiro e outros talores, os saldos de cada mez, 
e as especies, os desenvolvimentos apropriados a cada natureza dc serFiço, 
e o estado coinpleto da responsabilidade do gerente. 

Art. 228.O Os documeutos de  cobranpa em ser, a arrecadação effectuada 
em tirtude dos mesmos documeutos, os direitos cobrados nas alfandegas, 
excepto as de Lisboa e Porto, entregues pelos respectivos thesoureiros. as 
passagens de  fundos effectuadas de outros cofres e as receitas eventuaes 
d e  origem diversa das que se  recebem nas alfandegas, constituem o debito 
das contas dos recebedores de comarca, ou de bairro. 

As passagens e transferencias de fundos para outros cofres, os diplomas 
de  annullaçòes dos direitos actnos da fazenda por falhas, excesso ou in- 
competencia das collectas, constituem o credito das referidas contas. 

Art 229.' A escripturaçâo das contas dos recebedores de comarca, ou 
de bairro, está a cargo dos escripães de fazenda e deve ser feita nos livros 
desigriados no regulamerito geral da admlnistraçdo da fazenda, e pela fórma 
estabelecida no mesmo regulamento, e nas demais disposlç6es em vigor. 

Art. 230.O As contas dos recebedores de  comarca, ou de  bairro, seráo 
tomadas e encerradas mensalmente pelos esciitães de fazenda, que veri- 
ficarão n'esse acto, por meio de contagem, a existeucia do saldo mensal 
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em dinheiro e papeis de credito nos termos do dito regulamento da admi- 
nistração da fazenda. 

Art. 231." Nos primeiros 20 dias de cada mez serão remettidas á di- 
recção geral da contabilidade tabellas dos rendimentos arrecadados no rnez 
antecedente em cadd um dos districtos do reino, coordenadas segundo O 

modelo aunexo ao regulamento geral da admiuistração da fazenda. 
Art. 232." 0 s  directores das alfandegas de Lisboa e Porto, da casa da 

moeda, da direcção geral dos correios, telegrapbos e pbaroes, e os dire- 
ctores ou chefes de outras repartições de arrecadação de rendimentos da 
fazenda, independentes dos delegados do thesouro, enviarão tambem na 
mesma epocha á direcção geral da contabilidade tubellas similhantes dos 
rendimentos arrecadados no mez antecedente nas respectivas repartições. 

$, unico. lgnaes tabellas serão euliadas dos consulados de Poitugal no 
estrangeiro onde se arrecadem rendimentos do estado, pelo primeiro corieio 
do piez seguinte áquelle a que respeitarem. 

CAPITULO 111 

Da contabilidade relativa aos ordenamentos 

Art. 233.O Haierá em cada mlnisterio uma repartição de contabilidade 
dirigida por um chefe, nomeado pelo ministro respectivo de accordo com 
o ministro dd fazenda, como determina a carta de lei de 25 de junho de 
3881. Esta repartição faz parte do quadro da direcção geral da contabi- 
lidade publica. 

Art. 2 3 4 9  O serviço das ordens de pagamento, a escripturaeão e con- 
tabilidade das despezas proprias do ministerio da fazenda, e dos encargos 
geraes competem a uma das repartiçbes da direcção geral da contabilidade. 

Art. 235." A e s ~ i p i u r a ~ á o  e contabilidade respectiias ás opeiações da 
junta do credito publico eatão a cargo da contadoria da mesma junta, 
devendo esta mandar &direcção geral da contabilidade, nos termos d'este 
regulamento, todas as tabellas e contas precisas para centralisar na parte 
respectiva a escripturação da receita e despeza geral do estado. 

Art. 236.' Junto da direc~ão geral do ultramar, no ministerio dos ne- 
gocio~ da marinha e ultramar, funcciona uma repartiydo independente de 

_ contabilidade, á qual, al8m das attr~buiçòes que actuaImente lhe compelem, 
uicumbe: 

1." Organisar annualmente os orçamentos das provincias ultramarinas 
- para serem presentes ás côrtes no praso de 1 mez contado da constituiç~o 

da camara dos deputados ; 
2." Coordenar as contas de gerencia e exercicio das mesmas provincias 
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para serem submettidas ao julgamento do tribunal de contas nos termos 
que forem regulados. 

Art. 237."ompete tambem h referida repartição O serviço das o r d e ~ s  
de pagamento e respectiva escripturação, em reIaçSo aos fundos saidos dos 
cofres da metropole para despezas do ultramar. 

Art. 238 O Ás repartiqões de contabilidade mencionadas nos arkgos 
antecedentes compete: 

1.' A liquidação dz toda a despeza respectiva; 
2.' Organisar as folhas e ordens de pagamentos: 
3.' Escripturai e fiscalisar toda a contabilidade respectiva ao pagamedo 

das despezas ordenadas pelas mesmas repartiçães. 
Art. 239." h escriptura~ão das despezas em cada uma das citadas re- 

partições de contabilidade, e suas dependencias, será feita por partidas 
dobradas, por systema uniforme sobre os mesmos principios e os mesmos 
processos. 

Art. 2kO.O A escripturaçào de que trata o artigo antecedente com o 
necessario desenvolvimeuto em livros auxiliares tem por fim apresentar 
por credor, por exercicio, capitulo, artigo, os creditos abertos, os direitos 
Liquidados a favor dos credores do estado, os ordenamentos ou ordens de 
pagamento, assim como os pagamentos effectuados. 

Art. 241." Compete tambem ás mesmas repartições de contabilidade 
fiscalisar a arrecadasao dos rendimentos das reparticães de sua d e p n -  
dencia, e fazer com que os respectivos chefes e thesoureiros, e encarre- 
gados de fundos, remettam á direcção geral da contabilidade, e d da 
thesouraria, as tabellas, notas e balancos mensaes de que tiatitu os ar- 
tigos 179.", 184.", 2f3.", 23f ." e 238." d'este regulamento. 

Art. 242.' As repartições de contabilidade dos mioisterios e a conta- 
doria da junta do credito puhlico de\em enviar á direcção geral da con- 
tabilidade publica um mappa dos fundos requisitados e recebidoi em cada 
mez dos cofres da fazenda, e um resumo da sua escripturação, indicando 
a applicaqão que esses fundos tiveram, o exercicio, capitulo e artigo do 
orsamento respectivo, ou os creditos especiaes que auctorisam a requisição 
e pagamento, e comparando a importancia da auctorisação com o que se 
houber liquidado, ordenado e pago, ou exis?ir em divida por conta d'esm 
auctorisação. 

$, unico. A remessa do mappa e resumo de que trata este artigo ser& 
impreterirelmente feita no praso de 40 dias, contados do ultimo dia do 
mez a que disserem respeito. 

Art. 243." A direcção geral da thesouraria remetterá em cada mez 8 
dwecção geial da contabilidade o resumo de toda a escripturaçso no mez 
anterior, abrangendo tudo o que for relativo h divida amortisave1 e b 
eluante, e 6 receita e despeza do thesouro. . . 



Constituem este documento as seguintes tahellas: 
I.@ Mappa da despeza effectuada nas caixas centraes por ordens do mi- 

nistenwda fazenda para o serviso proprio do ministerio e encargos geraes; 
2." Tâbella de entrada e saida de fundos das mesmas caixas, a que se 

refere o n." I ."  do artigo 213.' d'este regulamento, 
- 3.O Tabelks dos rendimentos cobrados, e do movimento das operações 
de thesouraria e das trarisferencias de fundos em cada mez, proprias das 
caixas centraes; 

4.O Apuramento por debito e credito das diversas operações de tlie- 
sourana, feito sobre as tahellas mensaes de receita das mesmas operações, 
que serão remeitidas á direcção geral da thesouraria e sobre as respectivas 
contas de despeza. 

Art. 244.0 A despeza designada nos resumos a que se refere o artrgo 
942.O do presente regulamento deve, com as reposiç6es effectuadas no fim 
do erercicio, corresponder L importancia dos fundos postos disposição 
dos, difierentes ministerios e da iuiita do credito publico, tendo em attencão 
o saldo de conta das dotações éxistente no colie da mesma junta. 

Art. 246.' As repartições de contabilidade de cada ministerro apresen- 
I 

tarão mensalmeiite ao ministro respectito um mappa indicando por exer- 
cicios e capitulos do orçamento: , 

1 .O A importancia total do credito; 
2." A despeza ordenada e effectuada por conta de cada credito: 
3." A despeza certa obrigatoria que ha ainda a realisar at8 ao fim do 

exercicio. 
$ unlco. Estes mappas serão publicados tamhem mensalmente no Diario 

do Goaerno, sendo acompanhada essa publicação de outro mappa indicando 
as alteraçóes no pessoal que, para mais ou para menos, tenha ha~ido  em 
eada secretana d'estado. 

Da contabilidade da despeza 

Art. 246.' 0 s  pagamentos da despeza publica effectuam-ge pelas caixas 
eentraes do ministerio da fazenda, por um thesoureiro pagador do mesmo 
minrsterio em cada um dos districtos do reino e ilhas adjacentes, pelos 
thesoureiros das alfandegas de Lisboa e Porto, pelo da direcção geral dos 
correios e pelos encarregados dos outros cofres pendentes dos minis~erios. 

Art. 247." Os thesoureiros pagradores dos districtos serão substitui& 
fios seus impedimentos temporarios e legaes pelos seu propostos, compe- 
tentemente approvados, por cujos actos ou omissões são rnteiramente 
responsatets. 

Art. 248.O Os ordenamentos ou ordeus de pagamento serão dirigidos 
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pelos diversos ministerios aos thesoureiros pagadores e exactores d e  que 
trata o artigo 246.0 

Art. 249." Nos termos das leis e regulamentos em vigor continuará a 
haier encarregados especiaes dos pagamentos das despezas dos diversos 
minis terios. 

Art. 2ZO.O Os pagamentos effectuados pelos pagadores do ministerio da 
fazenda e demais exàctores de que trata o artigo 246: serão justiticades 
por documeiitos authenticos. 

!$ unico. Os pagamentos que por conveniencia do serviço t&m de ser 
feitos directamente pelos recebedores de comarca ou de bairro e por ou- 
tros encarregados da cobrança, effectuar-se-hão mediante ordens especiaes 
dos thesoureiros pagadores dos districtos e do thesoureiro da direcçeo 
geral dos correios, telegrapbos e pharoes, figurando, porem, como dinheiro 
nos cofres dos exactores os recibos que devem haver das partes, os quaes 
serão remettidos ao thesoureiro pagador de quem houier dimanado a ordem 
para o pagamento, na primeira passagem ou transferencia de fundos para 
o respectivo cofre, a fim de lhe serem lançados em credito na sua conta. 

Art. 251." A escripturacâo das operayões de fundos confiados aos the- 
soureiros pagadores dos districtos deve apresentar o movimento diario d e  
fundos, a receita e despeza geral a seu cargo, a descripção dos pagamentos 
effectuados por ministerros, por exercicios, e a descripção por exercicios e 
capitulos dos ordenamentos miiiisteriaes e das ordens de pagamento dos 
ordenadores secundarios. 

Art. 252.0 A escripturação das contds dos thesoureiros pagadores dos 
districtos está a cargo das repartições de fazenda dos mesmos districtos e 
será feita diariamente sob a direcção dos delegados do thesouro. s 1." Os saldos do moiimento diano, reconhecidos e ~erificados em 
presença dos Iiiros da escripturayão, serão recolhidos no respectivo cofre, 
com as formalidades e segiiranças estabelecidas, na presença dos clavicu- 
larioi do mesmo cofre ou de qiiem os representar. 

$$ 2 "  No ultimo dia de cada mez se dará balanço ao cofre central do 
districto, terificando-se por meio de contagem n existencia dos valores em 
cofre, confrontados com a escriptnraçào. 

Art. 233." Do balanço de que trata o f, 2." do artigo antecedente se 
lavrar5 termo no Iiiro competente, assiçnado pelos cla~icularios do cofre, 
sendo enviado em seguida por copia á direcção geral da thesouraria. r 

Art. 234 O O disposto nos artigos 251 @ e 252.0 d'este regulamento 6, 
applicaiel aos encarregados especiaes dos pagamentos da despeza dos 
serviços a cargo dos direisos ministerios de que trata o artigo 249.O 

Art. 253 O 0 s  thesoureiros pagadores, tanto dos districtos, como de 
quaesquer outras estaqões onde se arrecadem fundos da fazenda, r m e t -  
terão á repactiçào de contabilidade de cada um dos ministerios uma conta 
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mensal acmpanhada dos respectivos documentos, em relaçáo aos paga- 
mentos que effectuarem por ordens directas ou de delegação dos mesmos 
rniaislerios, designando esta conta os caprtulos, artigos e secções da lei 
d e  despeza e os respectivos exercicios. Esta coiita ser6 acompanhada de 
um resumo em duplicado dos pagamentos por especies B exercicios. Uma 
rbz que a conta merisal de que trata este artigo esteja regular e conforme, 
rn thesoureiros pagadores e demais exactores receberào das repartições 
de contabilidade dos ministerios um aiiso de conformidade e o recibo dos 
documentos passado no duplicado do resumo. 

$ unico. As disposições d'este artigo são inteiramente applicaveis aos 
tbesoureiros das alfandegas de Lrsboa e Porto, da direr~go geral dos correios, 
e a quaesquer outros encarregados dos coiies dependentes dos ministerios. 

Art. 256.O I? tambem applicavel a doutrina do artigo antecedente ás 
relaçees da junta do credito publrco com os exactores que pagarem des- 
pezas votadas para a mesma junta na lei annual da despeza. 

Arl. 957." A remessa da conta mensal, de que trata o artigo 235.O, 
será effectuada at6 ao dia 15 do rnei proxrmo seguinte. 

Art. 258.' Os prasos para a remessa das contas dos pagamentos effe- 
eluados no districto do Funchal e dos Açores, e nos consiilados de Poitugal 
ser% regulados de modo que possam servir para o apuramento dos mappas 
e resumos que a direcção geral da contabilidade deve receber mensalmente, 
nos termos dos artigos 242.O e 243.O 

Art. 259." Os encarregados especiaes do pagamento das despezas do 
servipo a cargo dos diversos ministerios, prestarão as suas contas mensaes 
i ~ s  reparttç6es de contabilidade dos mesmos ministerios, nos termos dos 
respectivos regulamentos. , 

Art. 26OP A escripturaçâo das contas dos thesoureiros pagadores dos 
districtos do reino e ilhas será feita pelo systema estabelecido no regula- 
mento geral da admioistracão da fazenda e mais disposiçòes cm pigor. 

CAPITULO V 

Das disposiçBes geraes applicaveis a todos os encarregados da cobrança 
e applicação dos rendimentos do estado 

Art. 261 .O Todos os recebedores de comarca ou de bairro, thesoureiros 
das alfandegas, thesoureiros pagadores e quaesquer outros gerentes d e  
tundos publicos que em virtude dos balanços mensaes das suas contas, 
tomadas administrativamente, ou de qualquer outra ueri6eaçl0, se acharem 
em debito para com a fazenda, entrarão immediatamente nos respecti~os 
cofres com a importancia do mesmo debito. 

$ unico. Em caso de demora na entrega dos fundos por que forem res- 

ponsaveis, serão immediatamente suspenfios e interinamente substituidos 
na f0rma da respectiva legislação, ficando tambem sujeitos ás outras penss 
estabelecidas no regulamento geral de administração da fazenda. 

Art. 262." Quando o alcance de que trata o artigo antecedente, reco- 
nhecido no acto do balanro meusal, ou por qualquer outra maneira, pm- 
ceder de dolo, falsrdade ou negligencia do proposto ou fiel do gerente- 
responsavel, o mesmo gerente, depois de hav& entrado no respectivo cofre 
com a importancia do dito alcance, tem direito reversivo sobre o seu 
proposto ou fiel, e terá sobre elle, em jiiizo. todos OS direitos e ac@es 
que a fazenda tem sobre os seus esactores. 

Art. 263.' Todos os recebedores de comarca ou bairro, thesoureiro$ 
de todas as alfandegas, thesoureiros dos cofres centraes e de quaesquer 
repartrcões do ministerio da fazenda, pdgadores especiaes dos ministerios 
e quaesquer outros gerentes, sejam de que naturera forem, repartições 
ou individuoS que singular ou collectivamente tiverem a seu cargo a arre- 
cadação, administraçáo e applicação dos rendimentos do estado, são $ti- 
çaveis perante o tribunal de contas pela sua gerencia annual, sob a sua 
immedrata responsabilidade. 

$ 1.0 São incluidos na disposição d'este artigo iodos os individuos que 
por qualquer circumstancia, aioda que euentual, tenham a seu cargo ge- 
reucia dos dinheiros do thesouro, seja qual for a duração d'essa gerencia. 
$j 2." São igualmente ~iistiçareis perante o tribunal de contas os contra- 

ctadores de rendas publicas, em relação ao tempo dos respectivos contractos. 
Art. CL66.O As contas dos responsaveis 6 fazenda que t&m de ser sub- 

mettidas ao tribiinal de contas, s%o de gerencia annual por annos econo- 
micos, comprehendendo todos os factos occorridos durante o perrodo d e  
cada anno. 

$ 1 . O  Estas contas serão organisadaç em f6rma de contas correntes, 
extrahidas das contas originaes, tomadas nas respectivas repartiçbes de 
fazenda ou nas de contabilidade dos niinisterios, e feitas com a intervenção 
dos escrivães de fazenda, quanto ás dos recebedores de comarca OU de 
bairro, com distincsão dos exercicios a que as mesmas contas disserem 
respeito. 

$ 2.0 Quando, no decurso do anno economico, occorrer mudanqa de 
exactor, a conta da responsabilidade individual de cada um ser8 organisada 
em relação ao tempo das respectivas funcções. 
$3.' As ditas contas dos responsaveis apresentar20 os valores existentes 

em caixa em 1 de julho de cada anno economico, tanto em dinheiro, como 
em papeis de credito, documentos de cobrança (se os houver), e outros 
valores que thverem  assado em saldo do anno anterior ou do responsavel 
que houver sido subatituido; todas as receitas e despezas effectuadas no 
decurso do anuo; as passagens de fundos e operaraes de  thesouraria rea- 



860 CONTABILIDADE PUBLICA . REGULADIENTO DE 31 DE AGOSTO DE 1881 

lisadas no mesmo ~ e r i o d o  por entradas e saídas; o saldo em dinheiro, 
papeis de  credito, documentos de  cobranca (se os houverj, e outros Falares 
que exrstirem em cofre, ou em poder dos responsaveis no dia 30 de 
junho do mesmo anno, ou n'aquelle dia em que houver findado a sua 
gerencia. 

Art.  265." As contas dos responsaveis de que Irata o artigo antecedente, 
serão acompanhadas dos documentos comprorati~os seguintes: 

1 . O  O certificado do cbefe superior da  rgpartição a que pertencer o 
responsavel ou onde tiver exercido as funcções do seu cargo, no qiial cer- 
tificado se declare ter sido a conta a que se referir, devidamente conferida, 
e estar exacta e conforme com a escripuraçáo competente, quando esta 
declaração não possa lazer-se na propria conta; 

2." Os talòes dos recibos que o responsavel houver passado pelas tiaos- 
ierencias e passagens de fundos, realisadas por entrega no cofre da the- 
souraria, recebedoria ou pagadoria a seu cargo; , 

3." A relaçào dos documentos de  cobrança, entregues ao responsatel, a 
tabella dos rendimentos liquidados e arrecadados pelo teor dos respectivos 
modelos annexos ao regulamento geral da admmistraçáo da fazenda e ao 
regimento do tribunal de contas; 
4P Os recibos comprovati>os das entregas que o responsa~el t i ~ e r  rea- 

Iisado em quaesquer cofres publicas, por passagens ou transferencias de 
fundos, competentemente ordenadas; 

5.0 A relação das annullações de direitos activos da fazenda e os di- 
plomas que as tiverem ordenado, oii seja a titulo de falhas ou de excesso 
ou incompetencia de eollectas; 

6.' Os avisos de  conformidade dos di~ersos ministerios, comproíatiios 
dos pagamentos de  despexa da competencia de cada um d'elles, bem como 
os avisos de  conformidade por todas as transferencias de fundos e demais 
despezas de operaçaes de thesouraria que o responsa~el t ne r  effectuado; 
7.' A tabella do cofre conforme o modelo annexo ao jh citado rcgula- 

mento geral da administração da fazenda e mandado observar nas caixas 
eentraes, agencia financial, repartições de fazenda dos districtos, alfandcgas 
maritimas de  primeira clas3e do continente e casa da moeda, consulados 
de  Portugal e em todas as  repartiçòes onde se arrecadam fundos do thesouro, 
nos tesmos do ariigo 184." d'este regulamento. 

$ unico. Acompanhardo tambem as mesmas contas, quanto 5s dos the- 
soureiros pagadores, Ihesoureiros das aifandegas de  Lisboa e Porto e 
thesoureiro da dtrecçào geral dos correios, telegraphos e pharoes, mappas 
complementares das despezas effectuadas por ordem de cada um dos mi- 
nisterios, sendo os mesmos mappas deienioliidos por exercicios, capitulas 
e artigos do orçamento. 

Art. 266.O O processo da organisaçáo dos mappas complementares de 

que trata o $ unico do n.O 7," do artigo antecedente, é o estabelecido na 
portaria de 11 de abril de 1863. 

Art. 267." Os modelos Juntos ao regimento do tribunal de contas, re- 
gulam a Mrma da organisação das contas dos exactores da fazenda que 
tem de ser submettidas ao julgamento do mesmo Ir~bunal. 

Art. 268." As contas de  Werencia dos exactores da fazenda, de cada 
um dos annos economicos, ser20 remettidas ao tribunal de  contas até ao 
dia 30 de setembro do seguinte anno economico. 

Art. 269.0 Em caso de  demora por omissão, os empregados incumbidos 
da remessa das ditas contas incorrem nas penas de  censura publica ou 
multa nos termos do regimento do tribunal de contas. 

Art.  270 " Os responsateis a fazenda que tiverem alcances reconhecidos 
administrativa ou judicialmente no exame e liquidacão das suas contas 
estão sujeitos ao pagamento do juro annual de 6 por cento pela importancia 
dos mesmos alcmces. 

Art. 271.O A responsabilidade imposta no artigo antecedente effectuar- 
s e h a  pelo modo seguinte : 

1.' Se  o alcance provier de  demora na entrega dos fundos a cargo do 
exactor, o juro começará a correr desde o dia em que deveria effectuar-se 
a mesma entrega; 

2.' Se  proceder de subtracç80 de  ~alores ,  omissào de receita, O U  de  
qualquer falta no cofre a cargo do exactor, a Iiquidaçdo do juro ser:, feita 
a contar da data em que os fiindos foram desviados do competente destino: 

3 . O  Finalmente, se o alcance t i ~ e r  origem em erros de calculo e outras 
causas que não possam ser attribuidas a infidelidade do exactor, os ~ u r o s  
comeqarão a correr do dia em que for legalmente reconhecida a existencia 
do alcance por similhante causa 

Art 272.O Os al~ances  resultantes de arrebatamento de  dinheiros pu- 
blicas ou de outros casos de forca maior, serdo levados em conta aos 
exactores nos termos do artigo 294." d'cste regulamento. 

Art. 273.O Os recebedores de tomarca ou de  bairro, thesoureiros das 
alfandegas, thesoureiros pagadores e quaesquer outros gerentes de fundos 
publicos prestarão fiança idonea, regulada na conformidade das leis. 

$ unico. Os recebedores de comarca ou de bairio e os thesoureiros das 
alfandegas (excepto as de  Lisboa e Porto) e quaesquer gerentes subordi- 
nados a direccùo geral dos corieios (excepto o thesoureiro da direcyão) nbo 
de\erão ter demoradas em seu poder sommas excedentes ao valor das 
respectivas fianças. 

Os delegados do thesouro e o director dos correios, telegraphos e 
pharoes são respectila e subsidiariamente responsaveis pela execuçáo do 
disposto n'este $, rios leimos do regulamenio geral da administração da 
fazeirda. 
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TITULO V 

CAPITULO UNICO 

Da contabilidade do material 

Art. 274.' A contabilidade do material compreliende: - 

1.' O material suscep t~~e l  de consumo e de traosiorma~ão; 
2." 0s )~alores mobiliarios ou permanentes de qualquer especie. 
Art. 2'75." Os depositos do material nas condicões do n." 1 . O  do artigo 

antecedente são confiados nos diver$os ministerios a agentes responsaFeis 
sujeitos á fiscalisação e jrilgamento do tribunal de contas. 

$ iinico. Em cada deposito se procederá anniialmente aos invegitarios 
respectivos, escripturando-se devidamente todas as alterasões que occor- 
rerem durante o anno economico, por entrada, saída ou traiisferencia. 

Art. 276.' A contabilidade do material 8 ceiitralisada nas repartições 
de contabilidade dos diversos ministerios para onde serão remettidos pelos 
responsavels, at6 30 de setembro de cada anno, os resumos da escripturaçdo 
dos depositos que Ihes estãio confiados em relação ao ultimo auno econo- 
mico acompanhados dos documentos comprovatiios de todas as  alterarões 
oecorridas n'esse periodo. 

Art. 277." Os resumos da escripturaçào bem como os documeníos que 
os acompanharem, depois de verificados devidamente, serão remettidos 
pelos respectwos ministerios ao tribunal de  contas e servirão de base ao 
j~lgamento dos responsareis. 

Art. 278.' Os responsaveis serão obrigados a prestar caução se assim 
for julgado conveniente para garantia das perdas qiie o estado póde soffrer 
resultantes de dolo ou negligencia. 

Ei, unico. Esta cauçâo será fixada pelo mioisterio respectivo. 
Art. 279.O Os responsaieis por material terão um livro em que lançarão 

as entradas, saídas, transferencias, deteriorações, perdas, falhas e exce- 
dentes de todo o material confiado á sua guarda e uigilancia. 

$ unico. Os lançamentos referir-se-hão a documentos que juslifiquem 
as  respectivas operaçaes. 

Art. 280.' Os diversos min~sterios expedirão inctrucções especiaes para 
a contabilidade do material dos depositos dependentes dos mesmos minis- 
terros, fixando-se n'essas instrucções quaes os docrimeotos a apresenta1 e 
formalidades a seguir para a escripturaqjo regular de  que trata o artigo 
antecedente, 

Art. 281.' Os resumos da contabilidade dos responsaveis por material 
qiie tkm de ser remettidos aos ministerios ate 30 de setembro de cada 
anno nos termos do artigo 97G.O indicarão as entradas e saídas determi- 
nadas por ordem superior, lendas, consumo, deterioração ou destruiçào e 
saldos em depostto por qiiant~dades e valor no fim de cada anno economico. 

Art. 282." Nas repartições de contabilidade de  cada ministerro haverá 
um Iivro de contas com os dirersos depositos de material dependentes do 
mesmo miriisterio onde se  l an~a rão  as entradas e saídas e quaesquer outros 
factos concernentes ao mo~imenio de materiat nos termos das ordens eá- 
pedidas e autos a que se tenha procedido. 

Art. 283.' Conferindo os rcsumos recebidos dos responsaveis no6 termos 
do artigo 276." com a escripturaçiio das repar t i~óes  de  contabilidade serão 
por estas expedidos aos mesmos responsareis os competentes avisos d e  
conformidade. 

Art. 284." Os ajisos de  conformidade e os autos dos inventarios a que 
de l e  proceder-se conforme o artigo 27L0, documentam junto do tribunal 
de  cootas a conta do r e sp~nsa~e l .  

Art 285." Sobre a comparação das contas dos responsaveis por material 
com as contas geraes organisadas nos ministerios apresentar8 o tribunal de 
contas a declaraç50 de que trata o arllgo 313 o 

Art. 286." Proceder-se-ha tambem a in~entario quando houver mudança . 
ou fallecimeoto de responsaiel e em qualquer occasião em que se julgue 
conveniente para os rnteresses do estado. 

Art. 287.O Relat i~amente  & mobilia e objectos de  serviço existentes em 
cada ministeno e nas repartlçóes d'elle dependentes, haverá'um Iivro es- 
peaai  para o respectivo in\eotario e movimento. 

$ 1.' A escnpturaráo d'este Iivro está a cargo das repartiçbes de  con- 
tabilidade que d'elle farão extrahir uma conta no fim de cada anao eco- 
nomico para ser presente ao ministro competente. 

$ 2." A conta a que se refere o $ snteccdcnte não esta sujeita ao exame 
e fiscalisaçào de  tribunal de contas. 

Art. 288.' Em conformidade do disposto na carta de  lei de 25 de junho 
de  1881,  proceder-se-ha pela direcçàv geral dos proprios nacionaes a o  
inventario geral de todos os bens immobiliarios por sua natureza perten- 
centes ao estado, obsenando as distincções mencionadas na mesma lei. 

$ unico. Este  traballio deie effectuar-sc sem prejuizo dos serriços a 
cargo da referida direc~ao. 
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TITULO VI 
Contabilidade judiciaria e exame das contas publicas 

CAPITULO I 

Da ~urisdicção e competenc~a do tribunal de contas 

Art. 289.' O triburial de contas tem a sua sbde em Lisboa e a sua 
jurisdicç~o estende-se a todo o reino e suas depeiideiicias, funccioiiando 
nos termos do respectito regrmento. 

Art. 290 O As contas de todos os gerentes de fundos publicos, seja de 
que natureza forem, além de serem tomadas administrativamente nos ter- 
mos dos respectivos reguiamentos, estso sujeitas a um processo judicial e 
a um julgamento annual. 

$ uuico. O julgamento annual das contas dos responsaveis i fazenda, 
constitiie a contabilidade publica judiciaria do esiado, 

Esta contabiliddde está a cargo do tribunal de  contas. 
Art. 291.0 A contabilidade publica judiciaria verifica-se mediante o jul- 

gamento annual a cargo do tribunal de  contas: 
1 .O Das contas dos recebedores de  comarca ou de bairro, dos tbesou- 

reiros dos cofres centracs do ministerio da fazenda, dos pagadores especiaes 
dos ditersos ministerios, dos thesoureiros de  todas as alfandegas, dos di- 
rectores dos correios e estações postaes e telegraphicas do reino, dos 
thesoureiros da direcção geral dos correios, telegraphos e pharoes do reino, 
da casa da moeda, da academia ddb sciencias, escltolas de  i n ~ t r u c ~ ã o  supe- 
rlor, administrat-ão geral das mattas nacionaes, encarregados da recepsão 
e applicacão dos fundos a cargo da junta do c red~ to  publico, e de quoes- 
quer outros gerentes de fundos publicos, repartições ou indi~iduos que, 
singular ou collectiva, ordinaria ou extraordinariamente, com auctorisacão 
legal ou sem ella, tiverem a seu mrgo a arrecadaçào, ddministraqão e ap- 
plicasão dos rendimentos e recursos do estado; 

2 . O  Das contas relativas a contractos de  rendas publicas; 
3.' Das contas dos rendimentos da hulla da cruzada; 
4.O Das contas dos rendimentos dos districtos, camaras municipaes e 

mais corporações admiuistrativas e dos estabelecimentos de piedade e be- 
neficencia que tikerem annualmente reiidimento supeiior a 10:000$000 
reis ; 

5.0 Por via de  reciirso das contas de que trata o numero antecedente 
que t i ~ e r e m  rendimento inferior ou igual a 10.000$000 reis. 

Art. 292." As contas dos exactores de que tratam os n.""." 22.0 do 
artigo antecedente serão remettidas ao tribunal até ao dia 30 de setembro 
de cada anno pelos delegados do tbesouro e chefes das repartições com- 
petentes. 

Art. 293." A remessa das contas dos corDos administrati,os e estabe- 
lecimentos de  piedade ou beneficencia é incumbida aos goíernadores c~vis, 
e deve effectuar-se nos termos do codigo administrativo em vigor. 

Art. 294.0 O tribunal de contas tem ~urisdicção para abonar aos re- 
sponsaveis os alcances procedentes de arrebatamentos dos dinheiros publi- 
c o ~ ,  ou de  outros casos de força maior. 

$ unico. Nos casos de que trata este artigo o tribunal de contas proce- 
dera em ~ i s t a  de  sentenças de justificações proferidas pelo poder judicial 
com audiencia do ministerio publico, ou, nos casos occorridos em circum- 
stancias anormaes em presença de quaesquer outros documentos que of- 
fereyam proias de  facto irrecosateis. 

Art. 296 " Compete tambem ao tribunal de  contas examinar annual- 
mente a conta geral do estado, as de gerencia e exercicio de  cada um dos 
ministerios e da junta do credito publico e proferir sobre as ditas contas 
a sua declaração geral de  conformidade. 

Art  296." Compete finalmente ao lribunal de contas o exame e ~ulga-  
mento das contas dos responsdreis por material nos termos do artigo 313.' 
d'este regulamerito. 

h r t .  297." Junto ao tribunal de contas desempenha as funcções do mi- 
nisterio publico, nos termos do respectivo regimento, o conselheiro pio- 
curador geral da coroa e fazenda, por si ou por algum dos seus ajudantes. 

Art. 298.' O exame, rerifica~ão, ajustamento e ~ulgamento das conlas 
de todos os responsaveis da Fazenda serti feito nos termos do regimento 
do tribunal. 

Art. 299.O O ~ulgamento das contas dos responsaveis prescreve no fim 
do praso de trinta annos, permittindo-se o encontro dos creditos activos e 
passivos da fazenda, nos termos da carta de lei de 4 de maio d e  1878. 

CAPITULO I1 

Da declaração geral e do relatorio annual do tribunal de contas 

Art. 300 " O tribunal de contas, pelo julgamento annual das contas de 
todos os gerentes de fundos publicos, rerificara em face da Iiqnidasâo dos 
impostos e demais rendrmentos, e das leis que os votaram, toda a arre- 
cadaçao efectuada, e procedera do mesmo modo quanto ás,despezas con- 
frontadas com as ordens que as determinam. 

Art. 301.O Terminado o julgamento aunual das contas dos responsa- 
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aeis, o tribunal proceder8 ao exame da receita e despeza 1snç;lda na conta 
geral do estado em gerencia e exercrcio e nas contas de gerencia e cxer- 
cicio de cada um dos ministerios e da junta do credito piiblico. 

Art. 302: Para que o exame do trihunal a que se refere o artigo an- 
tecedente possa ser cabal e completo, as direc(ões geraes do ministerio 
da fazenda, e cada um dos demais ministerios remetterâo ao mesmo tri- 
bunal os documentos constantes dos seguiiites $S. 

$, t .O A direcção geral das contribuiçòes directas ate ao dia 30 de s e  
tembro de cada anno, uma reiaçdo de todos os ramos de receita da sua 
competencia, que se tenham coiitractado acompanhada das copias das con- 
dições dos respecti~~os contractos. 

5 2.O A direcçdogeral da4 alfandegas e contribuiçòes indirectas no mesmo 
prazo: 

1.O Um mappa do que nas referidas casas Bscaes se tiver arrecadado a 
titulo de deposito (receitas aduaneiras sujeitas á liquidação) ou seja pro- 
cedente d% tomadias, ou de outra quaLquer origem, contendo a demon- 
stração do rendimento annual dos respecti\os cofres; 

8." Uma relamo de todos os ramos de receita publica de competencia 
da meqma direcçao que se tiverem contractado, arompanhada de copias das 
condiçòes dos respectivos contractos. 

$ 3.O A direcção dos proprios nacionaes, no mesmo praso, uma relação 
de todos os ramos de receita publica da sua competencia que $e tiverem 
mntractado, acompanhada de copias das condições dos respectnos con- 
tractos. 

$ 4 . O  A direcção geral da thesouraria, al6m do documento mencionado 
no artigo 157." d'este regulamento, enviari copia de todos os documentos 
 justificativo^ do uso que o governo tiver feito de todas as auctonçasões 
para a emissão de emprestimos. 

$ 5." Cada um dos ministerios 110s mesmo praso: 
i." Uma relação por cofres e responsaveis da despeza paga no anno 

economico anterior e devidamente distrihuida por exercicios, capitules e 
artigos do orçamento a que pertencer, devendo qiianto ás  despezas Faria- 
veis, ser acompanhada dos titulo3 comproFativos da mesma despeza clas- 
sificados por igiial modo e bem assim de uma declaracão assignada pelo 
chefe de repartição de contabilidade, certi6cando a sua concordancia com 
a escripturaçào dos ministerios; 

2 . O  A relação das reposiqões mandadas effectuar, com declaraçào de 
capitulo e exercicio. 
$j 5.0 At6 ao dia 30 de setembro de cada anno serão remettidos ao 

tribunal de contas mais os seguiutes documentos: 
1.' Pelo miiiisterio da guerra uma conta dos recibos mterinos que du- 

rante o anno economico findo houverem dado entrada nos cofres da paga- 

doria militar, dos que houverem sido resgatados e dos que ficaram existindo 
em 30 de iunho. 

2." ~elóminister io da marinha uma tabella do estado dos adiantame~tos 
para pagamento das despezas dos naiios fóra do Tqo em relação ao 
mesmo dia 30 de junho do auno economico findo. 

Art. 303." Cada um dos rninisterios e a junta do credito publico r e  
metterão mais ao tribunal de contas até 31 de dezembro de cada anno as 
suas contas de gerencia e bem assim as do ultimo exercicio findo depois 
de feita a conferencia a que se refere o artigo 112." d'este regula- 
mento. 

Art. 304.0 O ministerio da fazenda remetterá ao Iribunai de contas, 
pela direcção geral da contabilidade at6 31 de dezembro de cada anno a 
conta geral do estado, acompanhada de todos os documentos a que se 
refere o presente regulamento no artigo 116.' 

Art. 308." Terminado o exame a que se refere o artigo 301 O d'este 
regulamento o trtbunal em lista do julgamento das contas dos exactores 
encarregados da amecadasão dos rendimentos publicas, deve comparar os 
resultados obtidos do mesmo julgamento, por exercicios e por artigos, 
segundo as ditisòes da lei de receita, com as receitas exaradas na conta 
geral do estado, em relaqão a cada uma das fontes de que procedem. 

Art. 306." FarA igualmente o tribiindl, pelo mesmo systema em relaçao 
& lei de despeza, a cornparaç8o dosiesultados obtidos das contas julgadas 
dos responsaveis, incumbidos do pagamento das despezas publicas, com a 
importancia da despeza lanyada por exercicios e por capitulos na conta 
geral do estado e nas contas de cada um dos ministertos e da junta do 
credito publico. 

Art. 307.' Mediante as conibinaçòes prescriptas nos dois artigos ante- 
cedentes, o triburial de contas terá obtido todos os elementos necessanos 
para authenticar a legalidade de todas as operaçòes de contabilidade pu- 
blica do estudo. 

Art. 308." Em vista dos referidos elementos de exame e cortfrontação 
colhidos pela fórma disposta nos artigos antecedentes, o tribunal profere 
annualmente uma declaração geral de conformidade sobre as contas do 
ultimo exercicio findo. 

Art. 309." Abrangendo as contas de exercicio o praso de 18 mezes 
fixado para o complemento das operações de contabilidade relativas á 
arrecadará0 e applicação dos fundos annualmente votados, a declaraçào 
geral de que trata o artigo antecedente, alem de certificar a conformidade 
das contas geraes de receita e despeza de cada um dos exercicios com as 
contas iudibiduaes ~ulgadas dos responsabeis, certi6cará tambem a confor- 
midade das mesmas contas com as auctorisaç6es legislativas. 

Art. 310.O A declaração geral do tribunal de contas serb deseovol~rd~ 
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em mappas comparativos organisados por exercicios e artigos quanto á 
receita e por exercicios e capiiulos quanto á despeza. 

$ unico. Os mappas comparatiios de que trata este aitigo comprehen- 
dem a comparação da rcccit,a auctorisddd, liquidada e arrecadada, segundo 
a conta geral do thesouro, com a cobrança effectuada conforme as contas 
mdividuaes dos responsaFris e a comparação da despeza votada, liquidada 
e satisfeita, segundo a conta geral do estado, dos ministerios e da junta 
do credito publico, com os pagamentos eKectuados, conslantes das contas 
dos sobreditos responsa5eis. 

Art. 311." A declaracjo geral de conformidade do tribunal de contas, 
será remettida ao governo pelo ministerio da fazenda, acompanhada de um 
relatorio nos termos do regimento do mesmo tribunal. 

Art. 312." O relaiorio e declaração geral do tribunal de contas subirão 
á presença do rei, acompanhados das obserçaqões dos ministerios nos ter- 
mos do artigo 1 5 . q o  decreto com força de lei n " 1 de 19 de agosto d e  
18.59 e depois de impressos serão remettidos ás camaras legislativas pelo 
ministro e secretario d'estado dos negocins da fazenda, para o exercicio 
da fiscalisação das cortes sobre a gerencia financeira do goTerno. 

Ait. 313." AIbm do citado dociimento, o tribunal de contas apresentar8 
tambem annuulmente, uma deelaraçào de conformidade baseada na com- 
parasão e accordo das contas individuaes dos responsaveis pelo material, 
com as contas geraes formuladas pelos ministerios. 

unico. Esta declaração subirá presença do rei e depois de impressa 
seró distribuida pelas c,amaras legislativas, conjuntamente com a declaração 
e relatorio Bcerca da contabilidade do estado. 

Art. 314." Depoi9 do exame da conta geral do estado, o tribunal de 
contas devolverá aos ministerios e á )unta do credito publico os titulos 
originaes comproiativos das despezas ,áriaveis a que se r&re o artigo 302." 
n.O 1.0 5.' 

Disposições diversas 

Art. 315.O Em conformidade do disposto na carta de lei de 25 de junho 
de 1881 compete á commissão permanente de contabilidade publica creada 
pela mesma lei: 

1.0 Estudar e harmonisar as di~eisas  relações das repartições de con- 
tabilidade publica com o tribunal de contas, tendo em vista a ~iinplicidade do 
seriiço e a escrupulosa fiscalisação na applicação dos rendimentos publicas; 

2 . O  Propor pelo ministerio da fazenda as medidas regulamentares pre- 
cisas para alcancar aquelle fim; 

3." Indicar as medidas de csracter legislativo que con~enha serem 
adoptada. 

Art. 316.O A commissão de contabilidade reunir-se-ha para discutir e 
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resolver as propostas que sobre os trabalhos da sua competencia Ibe forem 
apresentadas por qualquer dos seus membros, pelos vogaes e contadores 
geraes do tribunal de contas e petos directores geraes do ministerio da 
fazenda. 

TITULO VI1 
Pessoal do quadro da direcção geral d e  contabilidadè 

CAPITULO I 

Nomeação, distribuição e aposentação do pessoal 

Ait. 317." O quadro e vencimento dos empregados da direcção geral 
da contabilidade e a sua d rs t r ibu i~~o  por ministerios, são os Bxados nas 
tabellas n."' I e 2, annexas ao presente regulamento 

$ unico. Ao governo 6 permittido alterar a repartição e distribuição dos 
empregados pelos differentes ministerios segundo as conveniencias do 
serviço. 

Art. 318.' AIBm dos vencimenfos fixados na iabella n.O 2, terão os 
amanuenses que contarem mais de 20 annos de bom e effectivo serviço, 
direito ao augmento de 60&000 r6is annuaes nos vencimentos de exercicio. 

Art. 319.' A1Bm dos quadros fixados n'esle regulamento serão admit- 
tidos no quadro da direcção geral da contabilidade e como praticantes. 
individuos que tenham as babilitaçòes estabelecidas no arligo 322.". n.O 1 . O  

O numero de praticantes não excederá a 6 na direcção geral no ministerio 
da fazenda. 1 no ministerio do reino, 3 no da guerra, 2 no da marinha, 
3 no das obras publicas e 1 no da justiça. 

Art. 320.' AOS praticantes que tendo serviço gratuitamente por um 
anno mostrarem aptidão e assiduidade, poderá, sob proposta do chefe da 
repartição em que servirem, ser abonada a gratifisação mensal de f56000 
rbis. 

$j unico. Serão despedidos os praticantes que no fim do praso marcado 
n'este artigo, náo tiverem dado provas de aptidão e assiduidade. 

Art. 321." Os officiaes de fazenda da armada, quando desembarcados, 
prestarão serviço na repartição de contabilidade do rninisterio da marinha. 

Art. 322.' A nomeação dos empregados do quadro da direcção geral da 
contabilidade publica s6 póde ser feita havendo as seguintes habilitações: 
I.* Carta do curso commercial nos institutos industriaes de Lisboa e 

Porto, curso complelo dos Ijceus centraes, ou frequencia e approvação nas 
disciplinas da i." cadeira de mathematica da universidade de Coimbra, da 
eschola poIytecbnica, ou da academia polytecbnica do Porto; 
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2.' Approvagão em concurso publico, versando sobre pontos tirados á 
sorte, comprehendmdo problemas praticos, sobre contabilidade e escri- 
pturacão por partidas dobradas. 

Art. 323.0 O accesso terá logar sempre entre os empregados do quadro 
da dlrecc~o gerd  da contabilidade da classe inferior para a superior e 
unicamente para os logares da mesma direccão, preenchendo-se uma va- 
catura por meio de concurso e outra por antiguidade, deduzindo-se n'este 
caso, para o c~lculo do serviço effectivo as faltas, as licenças registadas e 
de favor. 

$ unico. Fica por este modo alterado em relação 6 direcção geral da 
contabilidade o disposto no artigo 19.0 e seus $$ do regulamento para O 

serviço do ministerio da fazenda de 26 de abril de 1870. 
Art. 324.' Não poderá ser lelado em conta para o accesso á classe 

wperior, o sertiço que não mereça a classificação de bom. 
Art. 325." O director geral da contabilidade será nomeado livremente 

pelo governo nos termos do artigo 17.' do citado regulamento de 26 de 
abril de 1870, emquanto as cortes nao proverem de outra fórma. Gosará, 
como um dos chefes superiores da administração da fazenda publica, das 
honras e prerogativas que competiam aos conselheiros do antigo tribunal 
do thesouro. 

Art. 32â" Os chefes das repartiqões de contabilidade no ministerio da 
fazenda serão nomeados pelo respectivo ministro de entre todos os pri- 
meiros otficiaes do quadro da direcção geral da contabilidade sob proposta 
do respectivo dlreetor geral; e nos demais ministerios seriio nomeados 
pelo ministro respectivo, de accordo com o ministro da fazenda nos termos 
do artigo 4.O da lei de 25 de junho de 1881. 

Art. 327.O As novas admissões de empregados ao quadro das reparti- 
ções da direcção da contabilidade publica serão provisorias durante um 
anno, findo o qual tornar-se-hão definitivas por despacho do respectivo 
ministro, sob proposta fundamentada do director geral da contabilidade. 

(S unico. As disposiçaes d'este artigo são applicaveis aos empregados 
do tribunal de contas e da junta do credito publico. 

Art. 328.O O concurso a que se referem os artigos 322." e 323.O terá 
logar ante um ~ u r y  de que será presidente o director geral da contabili- 
dade e de que serão vogaes os chefes das repartições de contâhilidade dos 
diversos ministerios. 

Art. 329.' Serão sempre preferidos, em igualdade de circumstancias 
para o provimento dos logares de amanuenses, os praticantes que tiverem 
pelo menos um arino de serviço effecti~o com aproieitamento. Esta prefe- 
rencia não exime os praticantes da necessidade do concurso estabelecido 
no n.O 2.' do artigo 382.O 

Art. 330: No accesso, ter-se-ha em vista, quanto possivel, conseríar 
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os empregados d e  contabilidade nos ministerios em que estiverem ser- 
viado. 

Art. 331." Os empregados da direcçso geral da contabilidade nao podem ' ser nomeados para qualquer outro emprego ou commissão de serviço pu- 
blico sem que sejam logo substituidos no logar do quadro. 

Art. 332." Nenhum empregado de qualquer categoria do quadro da 
direcção geral da contabilidade publica ou do t r ibu~a l  de contas poderá 
exercer cumulativamente funcções em repartições ou institutos que tenham 
de prestar contas nas repartiçaes em que funcciona. 

Concursos 

Art. 333.' Nas promoç5es por concurso aos logares vagos na d i r e ~ ~ á o  
geral da contab~lidade proceder-se-ha do modo seguinte: 

1.' O secretario geral do ministerio da fazenda fará annunciar na folha 
official, que está aberto concurso, por espaço de 30 dias, para o provi- 
mento do logar vago. 

2.0 Dentro d'aquelle praso os candidatos apresentará0 ao dito secretario 
geral os seus requerimenlos uistruidos com os documentos das suas habi- 
litações, e dos serviços que hoiiverem prestada. 

3." O concurso constará de provas praticas, que serão dadas perante o 
jury mencionado no artigo 328." 

k." Findo o praso dos 30 dias, os candidatos serão pela mesma Mrma 
avisados do local, dia e hora em que devem prestar as provas praticas. 

5.' As provas versarão sobre os trabalhos da especial competancia da 
direcção geral da contabilidade, e serâo di\ididas em duas parter. 

Os candidatos responderào na prmeira parte, em fórma de inlormação 
de repartição, a um quesito que de entre doze será tirado á sorte pela 
presidente do JUry; e na segunda parte redigirão um deq-eto, portaria ou 
officio sobre um ponto que tambem de entre doze ser& do mesmo modo 
tirado á sorte. Os pontos extrtthidos serào communs para todos os candi- 
datos. 

6 . O  Os pontos para estas prolas serào feitos pelo director geral da 
contabilidade. 
7." Para a primeira parte das provas terão os candidatos duas horas, e 

para a segunda uma, prestando-se-lhes a legislação que pedirem. 
8 . q c a b a d a s  as provas, que serão assignadas pelos respectivos candi- 

datos, o jury ~rocederá á apreciassão e classificação de ca la ,um ,por 
msioria de botos, concluindo os seus trabalhos por uma propeta graduada, 
a qual, depois de assignada por todas os membros do jnry, ser& pelo citado 
secretario geral submettlda ao ministro, 

Art. 334.O Nos concursos para os lagares de amanuenses proceder-se& 
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de conformidade com o que fica estabelecido no artigo antecedente, menos 
quanto 6 natureza das provas, por essas versarão sobre o conhecimento 
pratico do mento dos concorrentes, segundo o disposto no artigo 322.0 

Aposentações 

Art. 333." Podem ser aposentados, com o ordenado competente, os 
empregados que, tendo 30 annos de bom e eflectivo serviço, e, pelo me- 
nos, 5 annos na classe a que pertencerem, estiverem inhabilitados de servir 
por impossibilidade physica, ou moral, devidamente comprovada. 

$ 1." Não lendo â aonos de serliço na classe, e reunindo as outras 
circumstancias, podem sei aposentados na classe immediatamente inkrior. 

$ 2.' Os empregados que tiverem menos de 30 annos de serviço, veri- 
ficando-se n'elles os outros quesitos declarados n'este artigo, podem ser 
aposentados com metade do ordenado, se tijerem 20 dnnos ou mais, e 
com um terço se tiverem 15 annos, ou mais, de bom e effectivo serviço. 

3.' No tempo de serviço para o effeito da aposentas80 conta-se o 
que tiverem prestado em qualquer repartição de fazenda. 

$, 4.0 Os vencimentos de aposentação serão pagos pela folha do quadro 
da direcção geral de contabilidade. 

CAPITULO 11 

Licenças-disposições disciplinares e ordem do serviço 

AF~.  336." As licenças não podem ser concedidas sem motivo justo, 
allegado por escripto. 

$, 1.D As licenças, ate 8 dias, podem ser concedidas pelo director geral 
uma vez em cada anno aos empregados que as requererem. 

$, 2.' As licenças, por maior espaço de tempo, ou a sua reforma, s6 
podem ser concedidas pelo ministro. 

$ 3." Quando a Iicença for requerida por motivo de molestia, o minist~o 
póde mandar examinar o requerente por um facultativo da sua escolha. 

Disposições preliminares 

Art. 337.' São causas de demissão: 
1 . O  A pronuncia definitiva nos crimes de peita, suborno, peculato, coo- 

cuss80, falsidade, moeda falsa, esteltionato, furto, roubo e homicidio; 
2." A revelação do segredo da secretaria, e o abuso de confiança em 

matena de serviço publico, devidamente comprovado; 

3." A impossibidade permanente physica ou moral de exercer o em- 
prego, quando o empregado não podkr ser aposentado; 

4.' A frequencia de faltas nao justificadas, depois de duas suspensões 
por este motivo. 

$ unico. Exceptua-se da disposição d'este artigo o caso em que a im- 
possibilidade, a que se refere o n.".', tenha sido adquiridd no serriço 
pubfico. 

Art. 338 ' A condemoação defini~iva por qualquer crime pão enumerado 
no n.O 1." do artigo 337.' 6 causa de demissão ou suspensão, segundo a 
sua gravidade. 

Art. 339.0 São causas de suspensão: 
1." A pronuncia passada em julgado em qualquer dos crimes a que se 

refere ao artigo antecedente; 
2 . O  A falta de comparecimento nas respectivas repartições por mais de 

3 dias, sem ser competentemente lustificada, e a ausencia das( mesmas 
repartições sem previa licença dos respectivos chefes; 

3." A negligencia ou qualquer acto ou omissão culposa, pelo qual o 
empregado falte ao cumprimento dos seus deveres, depois de admoestado: 

4." A desobediencia voluntaria 6s ordens superrores em objecto de ser- 
viço publico das suas attribuições. 

Art. 340.0 Nas hypotheses do arfigo 338." e n." 1." do artigo 339." a 
suspensão nunca ser6 inferior ao tempo que decorrer desde a pronuncia 
ate ao julgamento de6nitivo e ao da duração da pena em que o rbu for 
condemnado. Esta suspensão só poder8 ser imposta por portaria. s I." Nas hypotheses dos n . "92 .  3." e 4." do mesmo artigo 339.O a 
suspensão poderá ser imposta ate 8 dias pelo director geral, o qual dar8 
logo conta ao mtnistro, que a poderá levantar se assim o julgar conveniente. 

$ 2.' F6ra dos casos declarados n'este artigo a suspensão não poderá 
exceder a 3 mezes 

Art. 341.0 O effeito da suspensão b privar o empregado suspenso do 
exercicio do emprego e dos vencimentos correspondentes, que lhe serão 
restituidos se for absolvido. 

Art. 342." Nos casos previstos no artigo 337.O se o empregado demit- 
tido se rehabilitar para o exercicio do emprego, póde ser reintegrado, 
logo que haja vacatura, independentemente de concurso. 

Art. 343 O F6ra dos casos previstos no n." 1 ." do artigo 337." e no 
artigo 338." nenhum empregado ~ 6 d e  ser demittido ou suspenso sem pri- 
meiro ser ouvido. 

Art. 344." Nos casos menos graves p6de o ministro reprehender o 
empregado que faltar aos seus deveres. s unico. Igual faculdade tem o director geral, e os chefes das repar- 
tições, 
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Ordem e tempo de serviço 

Art. 345.O Os trabalhos da direcção geral da contabilidade começarão 
todos os dias, que não forem sanctificados ou feriados, ás 10 horas da 
manhã e terminarão 3s 4 horas da tarde. 

$ 1 . O  Os continuos e serventes comparecerao sempre I hora antes da 
designada para o começo dos trabalhos. 

$, 2.O Chegada a hora da saida nenhum empregado se retirará ou dei- 
xará o serviço sem que o respecti~o director geral ou os chefes de repar- 
tição declùrem terminado o serviço d'aquelle dia, ou sem prbvia permrssâo. 

Findos os trabalhos do dia nenhum empregado se retirar8 sem pite tenha 
guardado os livros e papeis de expediente a seu cargo, sob pena de res- 
ponder por qualquer descaminho que dos mesmos possa ter logar. 

Art. 346.O Os empregados internos da direcçào geral d a  contabilidade 
assignam, logo que entram o livro do ponto que para esse fim haíerá em 
cada uma das repartições d a  direcção geral da contabilidade. 

$ 1 . q e t n  hora depois da marcada para a entrada dos empregados 
encerrar-se-ha o livro do ponto que ser8 apresentado ao ministro respe- 
c t i~o ,  quando elle o ordenar. 

$2." Os que entrarem depois de enceirado o ponto serão considerados 
como faltos. Sejustificarem a demora, assim se declarará no fivro do ponto, 
e ficarao ~elerados da falta. 

Art. 347." Os empregados que faltarem, e nao justificarem a falta, 
perderão o ordenado correspondente. 
t $ 1.' k s  Fdltas com participação de doente, excedendo a 3 dias conse- 
eutiíos, devem ser certificadaí com certidzo jurada do facultatiro, e a 
assignatura d'este reconhecida por tabe81~o. Continuando a doença, a 
certidão será renovada no principio de cada mez 

$ 2." O director geral e chefes de repartição poderão exigir a dita 
certidào, a respeito das tres faltas com simples participação de doente, 
quando entenderem que algum empregado procede com abuso. 

$ 3." As failas por motivo de seriiço publico serão justificadas com 
documento authentico. 

Disposipões transitorias 

CAPITULO I 
Contabilidade 

Art. 348.O Em conformidade do disposto na carta de lei de 25 de junho 
de 1881, e no presente regulamento, o exercicio de 1880-1881 deve 
&dar em 31 de dezembro proximo. 

$ unieo. Para cumprimento d'este artigo devera a direcção geral da 
contabilidade espedir ás repartiçôes de eontabiltdade dos diversos minis- 
terios, e á junta do credito publico, as instrucções necessarias para o en- 
cerramento das operações do referido exerciao, no citado dia 31 de de'- 
zembro, ordenando as annullações e reposiçbes convenientes, em confor- 
midade dos artigos 99.' a íOl.'d'esLe regulamento, mantendo-se a escep~ao 
relativa aos juros da divida consolidada 

Art. 349.' As disposições do presente regulamento sobre o modo de 
pagar as despezas certas e variaveis e sobre o servico do visto do tribunal 
de contas 56 corneçarâo a ser executadas no dia 1 de janeiro de 1882. 

Art. 350." As ordens expedidas pelos diversos minrsterios, com extepção 
do da fazenda, e referidas ao esercicio corrente de 1881-1888, para 
pagamento de depezas certas, auctorisadas com o visto da direcção geral 
da thesouraria, serão, depois de effectuados os pagamentos relativos ao 
mez de dezembro de 1881, averbadas, annullando-se o saldo, e enviadas 
dos cofres onde se acharem h referida direc~áo geral, para se fazerem os , 
abatimentos competentes nos creditos auctorisados para os referidos mi- 
nisterios. 

Art. 351." As ordens de pagamento ainda não satisfeitas, no todo ou 
em parte, expedidas com referencia ao citado exerctcio para despezas 
variaveis, serào annulladas na parte não satisfeita no dia 31 de dezembro 
de 1881 e retuettidas com a verba competente á direcyão geial da 
thesouraria para se falerem os abatimentos a qtie se refere o artigo 
antecedente. 

Art. 352.O As repartições de contabilidade dos ditersos ministerios, e 
a junta do credito publico, enviarão no dia 31 de dezembro de i881 ao 
tribunal de contas uma nota dos saldos dos creditos auctorisados pelo or- 
çamento e por leis especiaes para o exercicio corrente de 1881-f882, 
devendo a mesma nota ser organisada, tendo em conta todas as despezas 
ordenadas at8 o citado dia. 

Art. 353." direcção geral da thesouraria devolverá aos ministerios 
ordenadores as ordens culos saldos tiverem sido annullados, e depois de 
certificar-se da concordancia das annullações com a escripturaç80 dos 
ministeiios, remetterá ao tribunal de contas uma nota deseuvolvida por 
artigos, dos saldos das ordens não pagos, para serem addicionadas as 
respectivas importancias aos saIdos de que trata o artigo antecedente. 

Art. 354.' Do mesmo modo se procedera com respeito as ordens pas- 
sadas pelo ministerio da fazenda, competindo fi direccão geral da coutabi- 
lidade fazer os abatimentos a que se referem os artigos 350.O e 351.' e 
remetter ao tribunal de contas a nota por artigos dos saldos das ordens 
não pagos nos termos dos artigos 362." 353.' 

Art. 3 i j i i . O  As repartiçaes de contabilidade dos diversos ministerios, e a 
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junta do credito expedir60 as instrucções necessarias para que as 
requisiçóes de ordens para despezas variaveis cujo pagamento tem de ser 
precedido do visto do tribunal de contas. a começar do 1 : de Ianeiio de 
1882, nos termos do presente regulamenlo, Ihes sejam feitas com a in- 
dis~ensavel antecipaçào. 

Art, 356." As reparti~bes de contabilidade dos diversos ministerios, e 
a junta do credito publico, farão enliar ao tribunal de contas, atk 31 de 
dezembro de 1881, a relacão das despezas certas, proprias do exercicio 
corrente de 1851-1882, que t&m de ser pagas relativamente ao periodo 
a decorrer de 1 de janeiro a 30 de junho de 1882, com a derida classi- 
f i c a @ ~  por artigos do orçamento. 

$ unico. Alkm d'este documento a mesma junta e a direcção geral da 
tbesouraria enviarào tambem nota dos juros em divida, relativamente aos 
exercicios anteriores ao corrente de 1881-1882, com respeito $ divida 
consolidada e 5 representada em obrigaç~es com juro e amortisaçào áquella 
equiparada. 

Art. 357." O pagamento de despezas de que trata o artigo antecedente 
efectuar-se-ha por meio de folhas ou relações processadas nas repartições 
competentes, e, com excepção da junta do credito publico, mediante aviso 
prkvio, dirigido á direcção geral da thesouraria, nos termos do artigo 186.0 
do presente regulamento. 

$ 1." Os alisas podeião ter a f6rma das ordens proce5sadas at6 hoje 
para o pagamento mensal, ou por maior periodo, das despezas certas, 
riscando a palavra «ordem» e aubstituindo-a pela de «aviso». 

S." Os mesmos avisos terão uma numeração de ordem e serão clas- 
sificados pelos artigos do orçamento designados nas folhas ou relaçòes a 
que respeitarem. 

Art. 3%-O As actuaes ordens de pagamento poder60 servir provisoria- 
mente para o ordenamento das despezas variaveis, cortando as palavras 
cpelo ministro», e substituindo-as por «tribunal de contas* e escrevendo 
abaixo do «visto» as palavras «Expedida. Direcção geral da thesouraria, 
em.. . de.. . de.. . W .  

Art. 3S9.O Ate 31 de dezembro de 1881 deiera o irihunal de contas 
ter conheclmenio dos contraelos pelos quaes houver a pagar despezas 
de 1 de janeiro de 1882 em diante, nos termos do artigo 189." d'este 
regulamenio. 

Art. 360." Para organisação dd conta geral do estado relativamente ao 
exercicio de 1880-1881 a findar em 31 de dezembro de 1881, os mi- 
nisterioç e a junta do credito publico en~iarào at6 30 de junho de 1888 5 
direcção geral da contabilidade os resumos dos pagamentos effectuados e 
dostestos por pagar extrahidos da sua escripturaçào com respeito ao citado 
exerciclo e com a deiida classificação por capitulas e artigo do orçamento. 

$ unico. Em relação ao exercicio corrente de 1881- 1882 enviar80 os 
ministerios e a junta do credito publico at6 10 de fevereiro de 1882 os 
resumos das operações proprias do citado exerciao que se realisarem até 
31 de dezembro de 1881, continuando depois a remetter os resumos nos 
termos do artigo 242." d'este regulamenta. 

Art. 361.O Pela direcção geral da thesouraria será tambem organisado 
e en%iado 8 direcçgo geral da contabilidade, o apuramenio das operações 
de thesouraria do anno economico corrente, ficando a cargo da sobredita 
direc~ão geral da contabilidade pelos elementos que tem em seu poder, o 
apuramento das que se referem ao anno economico de 1880-1881. 

Art. 362.' Serào tambem remettidas 8 direcção geral da contabilidade 
as contas do estado da divida fluctuante, amortisavel e consolidada no dia 
30 de junho de 188l. 

A direcçào geral da contabilidade fará descrever na conta geral do 
estado, em relação ao exercicio de 1880-1881 a receita de exereicios 
findos, cobrada no respectivo anno economico, addicionando-a B d'aqueue 
exerctcio em cooformidade dos artigos 38.O e 219.' @) d'este regulamento. 

Art. 363." Pela direcção geral dd contabilidade serão expedidas as de- 
mais instrucções necessarias para a transiçào do systema de contabilidade 
requisitando da direcção geral da thesouraria, a expedição de quaesquer 

aar necessarias. ordens que jul, 
Art. 364.O O tribunal de contas propor8 tambem ao governo ai6 20 de 

novembro proximo as medidas de ordem administrativa que julgar conre- 
nientes para que o mesmo tribunal comece a desempenhar no 1 .O de ja- 
neiro de 1882 as novas funcções que Ilie são commetttdas pelo presente 
regulamento, indicando tambem as providencias que por ventura deman- 
dem auetorisação do parlamento. 

Art. 365.0 A commissào permanente e a direcçáo geral de contabilidade 
ficam tambem auctorisadas a propor até ao citado dia 20 de novembro as 
instrlicções ou modificações necessarias para que este regulameuto comece 
a tigorar no 1." de Janeiro de 1882, formulando os competentes modelos. 

Art. 366." Os primeiros trabalhos da commissão permanente de conta- 
bilidade deverão consistir na revisão do regulamento geral de administra- 
çáo da fazenda publica e de ac.cordo com a Junta do credito publico, no 
projecto de ieforma da constituição da divida consolidada no interesse do 
credito publico e da boa administraçáo. 
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CAPITULO 11 

Pessoal 

Art. 367." O governo organisará ate 30 de novembro proximo nos 
termos d'este regulamento a direcção geral da contabilidade e as respecti- 
vas repartrfzes de contabilidade, fixando o numero de continuas e serventes 
necessarios para o serviço, com fundamento no n." 3.' do artigo 58: da 
lei de 25 d e  junho de 1881. 

Art. 368%' Na primeira collocação e futuro accesso dos empregados da 
direcção geral da contabilidade ter-se-ba em vista, quanto possivel, con- 
servar os empregados de contabilidade nos ministerios em que estiverem 
servindo. 

Art. 369.0 OS actuaes delegados do thesonro que forem empregados 
na dikecsão geral da contabilidade, poderão optar entre o seu regresso a 
esta direcção e a continua~ao da commissão que exercem. Neste ultimo 
caso Ihes será abonado pela folha d'aquella direcção, emquanto as cbrtes 
não resolue~em sobre a sua collocação, vencimento igual ao do logar que 
tiverem na mesma direcçao, o qual Ihes ser& conservado como vencimento 
fixo, qualquer que seja a commissno que de futuro venbam a exercer. 

$ unico. Fica tambem, n'este ultimo caso, garantido aos mesmos func- 
cionarios e direito de concorrer aos logares das demais direcções do minis- 
terio da fazenda, conforme o estabelecido no $ 2 . O  do a r t~go  1 9 . O  do re- 
gulamento de 26 de abril d e  1870. 

Art. 370." 0 s  actuaes empregados addidos supranumerarios ou coad- 
juvantes que estiverem servindo nas repartições de contabilidade dos di- 
versos minis~erios, serào collocados nas vacaturas correspondentes 8 sua 
categoria, que se derem nos quadros, segundo o seu merecimento, anti- 
guidade e qualidade do serviço que tiierem prestado ao estado, indepen- 
dentemente das habilitações exigtdas no artigo 382." d'este regu1amenbo. 

Art. 371.' Os actuaes empregados que servem legalmente na repartição 
de contabilidade do miuisterio da guerra, pertencentes ao quadro da ad- 
ministrafio militar, poderão fazer parte do novo quadro da direcção geral da 
contabilidade publica, sendo collocados nos Iogares correspondentes 6s suas 
categorias, conseriando as honras d e  graduação militar que Ihes competi- 
rem. Aquelles, porém, que preferirem continuar no quadro da administra- 
ção militar, continuarão a prestar serviço na repartição de contabilidade 
sómente ate terem destino para o quadro a que pertencem, e as vacaturas 
que occorrerem pela sua saída serão preenchidas nos termos d'este regu- 
lamento por empregados, que ficarão pertencendo ao quadro da direcçao 
gera1 da conlabilidade publica, 

$ 1.O Das disposições d'este artigo se exceptua o chefe da repartição, 
o qual seri nomeado nos termos do artigo 386." d'este regulamento. 

$ 2." No q u a d i ~  da administraçào militar serão supprimidos tantos 
logares quantos forem sendo preenchidos no quadro da contabilidade por 
empregados prsvides m s  termos do presenk regulatneoto. 

Art. 372.O Em conformrdade do disposto no n." 1 . O  do artigo 58.' da 
carta de lei de 25 de junho de 1881 o governo fará as necessarias alte- 
r a ~ õ e s  na legisla~ão que actualmente rege, com respeito ao pessoal e ao 
material, a administração militar, a direcção geral de engenharia, a de 
artilheria, e a de fazenda d e  marinha, em harmonia com o que fica determi- 
nado n'este ~egulamento, não excedendo a despeza com a reforma a r81s 
3:000#000 p& anno. 

Art. 373.O Para os primeiros inventarios do material dos quaes trala o 
ariigo 275.O d'este regulamento poder& o governo dispor dos actuaes em- 
pregados addidos aos quadros de todos os mis te r ios .  

Art. 374.: Sáo supprimidos na contadoria da junta do credito publico 
~ i n c o  logares, acluaimente vagos, de amanuenses, sendo o ordenado dos 
arndnuenses d'esta contadoria equiparado ao dos que pertencem ao quadro . - - -- 
da direcçâo geral da contabilidide. 

g unico. A medrda que forem vagando o governo poder& supprimir 
mais tres logares de amanuenses, sob proposta da junta do credito publico. 

Art. 375." Ao actual director geral da contabil~dade, bem mmo aos 
actuaes cliefes de repartiçáo, primeiros e segundos officiaes, não se appli- 
cam as disposições da tabella n.O 2 relativa 5 dnisáo do vencimento total, 
em vencimento de categoria e vencimento de esercicio, emquanto nâo se- 
jam promosidos a logar de categoria superior ao que actualmente exercem. 

Art. 376.5 São conservados ao serviço dos ministerios os acliiaes the- 
soureiros pagadores e seus fieis e ajudantei. 

Art. 377." Ficam por este regulamento alterados e substituidos O re- 
gulamento geral de contabilidade publica de ó de janeiro de 1870 e todas 
as mais brsposições que se oppozerem á sua doutrina e preceitos. 

Paço, 31 de agosto & 1881. - Lopo Vaz & Sampaio e e d o .  
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TABELLA N.O 1 

Qnadro da diretçio geral da contabi!i:líde e soa distribuitao por minislerios 

Director geral. . . . i - - - - - - i 1 4806000 Chefes de repartição 2 I i i i i i 8 10 2408000 Primeirosoffieiaes.. 4 i i 4 h i 2 17 153008000 Segundos offieides.. I2 8 2 6 9 1 5 40 90 0006000 Amanuenses.. . . . 22 3 1 i2 P i i 2  55 16 mpM)(I - - - - - - __ - 

Gratifieaçõev 13 primeiros e segundos officiaes, chefes de secfáo . . . . . . i 1701000 

64 6906000 

TABELLA N.O 2 

Vencimentos dos empregados da direeglo geral da wntabilfdada 

Categorias h 

Director geral . . . . . . . . . , 
Chefe de repartição . .. 
Primeiros afficiaes (a) . . 
Seflaoùos offictaes (b) 
Amanuenses c) . .: 1.. . . 
Pratatieantes (1, -.,..... 

( a )  Não se comprehendem as gratificações de 906000 r8is aos que forem chefes de 
secção 

$1 NtEe  mmprehendam OS augrnmtm deôOJOW di i ,  ao5 que tiverem mais denu. 
annos de servico 

(d)  Vencimento abon'avel sob proposta dos reswtivos chefes aos que liverem mais de 
um anuo de bom e elTectivo semiço. 

Decreto de 29 de dezembro de 1881 

Conformando-me com o relatorio dos ministros e secretarios d'estado 
das diversas repartições: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1." regulamento geral da contabilidade publica, appro~ado por 
decreto de  3t de agosto de 1881, para a execu~ào da carta de lei de 25 
de iiinho antecedente, começará a vigorar no 1.' dia do anno economico -- ,- -- 
de 18821883. 

Art. 2 . O  Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartições assim O 

tenham entendido e hqam esecutar. P a ~ o ,  em 29 de dezembro de 1881. 
-REI. -Antonio Maria dd Fontes Pereira de Mello - Thomaz Antonio 
Rtbeiro Ferretra -Julio Hargues de Klhena - José de Jfdo Gwveia - 
Antonio de Serpa Pimentel. -Ernesio Rodolpho &ntze Ribetro. 

(No Daarto do G o o m o ,  de 31 de dezembio, n.O 297). 

Pato, em 31 de junho de  1881. -Lopo VPZ de Sampaio e Mello. 
(No Dzarao do Gouem de 16 de setembro, n o  208). 



ORGANISAÇÃB E ADMINISTAAÇÃO 
DA FAZENDA PUBLICA 

Decreto n." 22 de 16 Q maio de 1832 

Tomando em consideração o relatorio do ministro e secretario d'estado 
' dos negocios da fazenda, hei por bem decretar, em nome da ratnha, o 

seguinte : 

DA DRGAMSAÇÃO E DA A D ~ ~ I Y I S T R A Ç ~ O  DA FAZESDA PCI:I.ICA 

TITULO I 

Disposições geraes 

Artigo I." O estabelecimento de arrecadação e contabilidade chamado 
antes da p~blicaçao da Carta Constitucional-erano regio-fica extincto. 
Os talentos e virludes decidirão da escolha dos empregados da fazenda. 
Em igualdade de circumstancias serão preferidos a outros quaesquer os 
individuos que houverem servido wm honra e aptidão na repartição extincta. 
Os que nHo tiverem as qualidades neee.ssarias para servir empregos de 
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fazenda serão demittidos, ficando o governo obrigado a indemnisal-os, no 
caso de bom serviao, pelo modo que julgar mais conveniente. Os ~roprie- 
tarios actuaes, que obtiveram a propriedade a titulo oneroso, serão inde- 
mnisados pelo governo completamente. 

Art. 2 . O  Os officios de fazenda não constituem a propriedade de pessoa 
alguma. Nunca mais enistirh differença entre proprietarios e seruentuarios. 
Os ordenados estabelecidos são a paga dos serviços prestados, e cessam no 
momento em que os serviros acabam: comtudo uma lei especial assignará 
0s casos de reforma segundo o tempo de serviço. 

Art. 3 . O  Os empregados de fazenda serão divididos em cioco classes; a 
saber: conselheiros do tliesouro-recebedores geraes-delegados-sub- 
delegados-e aspirantes. Cada um d'estes empregados terá uma farda por 
onde mostre a classe a que pertence. Uma lei especial dará os padrões e 
estabelecerá os ordenados, não segundo a classe, mas segundo o maior ou 
menor trabalho a que cada um for obrigado. Os empregados de cada 
classe são candidatos á immediata superior. Um decreto especial incluirá 
os empregados actuaes que deverem de permanecer no serviço em alguma 
das cinco classes. 

Art. 4." Os officiaes da secretaria d'estado dos negocios da fazenda, 
inclusivamente o official maior d'ella, ser80 comprehendidos n'uma das cioco 
classes mencionadas. As reformas seráo feitas em relação á graduação, e 
não ao emprego ou applicação de cada um. 

Art. 5.' O thesouro publico nacional.6 a união de todos os direitos, 
rendas e bens da fazenda publica, aonde quer que elles existam. São em- 
pregados do thesouro publico todos os officiaes de fazenda desde o ministro 
d'estado at6 o mais moderno aspirante. Os recebedores particulares, os 
guardas de bordo, os patrdes e remadores, os capatazes, homens das 
companhias e outros similhantes, não pertencem a alguma das cinco classes 
mencio~iadas. Os o&iaes de fazenda af6 agora providos s6 terão candida- 
tura quando assim for expressamente declarado. 

Art. 6." O governo uáo confere titulos de nomeação aos empregados 
inferiores aos aspirantes; a sua escolha, nomeaçao e des t i tu i~~o  pertence 
aos chefes de cada repartição. 

Art. 7." O anno começará para a administração e contabilidade no 2.' 
de julho. 

Do ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda 

Art. 1.O A obrigaç$o geral do ministro da fazenda B a de transmittir 
as leis e ordens ás estações competentes; a de propor a admissão e a d e  

missão dos empregados, e a de vigiar e censurar os seus procedimentos 
officiaes. 

Art. 2 . O  O ministro da fazenda que for tirado de algum emprego per- 
manente e que não sabir do ministerio por culpa poderh. reassumir o seu 
primeiro emprego querendo. 

Art. 3." O ministro da fazenda, alem da responsabilidade que tem em 
commum com os outros ministerios, é particularmente responsavel pelo 
seguinte : 

1. Por não destituir os empregados que forem Incapazes, assim que tiver 
occasiào de conhecer essa incapacidade. 

2. Por desviar para despezas differentes a doação feita á caixa do cre- 
dito publico. 

3. Por conferir a algum ministerio somma superior á que lhe for taxada 
pelas cbrtes. 

4. Por não obstar a despezas feitas contra a lei. 
5. Por não apresentar o Budget ás camaras no principio de cada sessso 

ordinaria. 
6. Por supprimir, quando as cbrtes o queiram examinar, o Budget que 

o tribunal do thesouro lhe remetter. 
7. Por punir ou deixar de punir arbitranamente sem interveoç80 do 

poder judicial os empregados accusados de ciilpa ou crime. 
Art. 4.' O ministro da fazenda sera obrigado a declarar no Budget: 
i. Qual foi a receita do anno. 
2. Qual a despeza ordinaria. 
3. Qual a despeza axtraordinaria, se a tiver havido. 
4. Qual 6 o estado da divida. 
8. Qual B o sgstema adoptado para o seu pagamento. 
6. Quanto se pagou effectivamente por anno. 
Art. 5.' O ministro da fazenda seiá obrigado a propor ás camaras O que 

julgar necessario a bem da Fazenda publica, e a remoção dos inconvenientes 
de todas as leis de arrecadação, assim como a dar uma id&a explicita das 
necessidades do governo, e dos meios que tiver para as remediar, absten- 
do-se comtudo de fazer iuiciativa alguma sobre impostos, por serem contra 
o disposto na Carta Constitucional. 

Art. 6." O ministro da fazenda terá a faculdade de mandar fazer e de 
approtar as pautas das alfandegas, quando ellas não alterem as leis por 
onde se arrecadam 09 direitos, deverá submetter ás eamaras qualquer pro- 
posta para alteração n'essas leis que lhe parecer necessaria; poderá tam- 
bem fazer os regulamentos precisos para a boa execuçào das lers, comtanto 
que as não altere: por exemplo, ~ o d e r á  regular o pagamento da decima, 
mas nunca exigir mais ou menos do que os 10 por cento da sua creaçao. 

Art. 7: O ministro da fazenda 11x0 poder2 crear empregos novos de 
55 



866 ORGANISBÇÃO. E A D ~ I I N I S T R A Ç ~  DA FAZENDA PUBLICA DECRETO N.* 22 DE 16 DE MAIO DE 183% 

algum das e$ce classes; a creaçáo de  empregddos é lei. Ter& entretanto 
a faculdade de  propor ás camara as creaçaes e suppress6es que o bem do' 
serv&ap&o exigir; e poderá demittir ou transferir para outra applica~ão, 
sem inkreaç8e de culpa formada, 9s empregados de  fazenda que não. 
corresponderem por sua intelligencia, actividade e comportameuto ao  luizo 
que d'elies se formou na occasiao em que foram nomeados. 

TITULO I11 
Da junta do credito publico 

hr t .  1.' A junta do credito publico terá uma dotação fixa estabelecida 
 elas cortes, e precisamente igual a somma dos juros de toda a divida 
puMiea que tiver vencimento de  juros, e a 1 por cento de amortisação. 

Art. 2 . V e n b u m a  outra divida publica poderá ser contrahida sem que 
se estabeleça um fundo addicionâl antes do contracto para o pagamento 
dos  juros e amoitisação. O estado nâo reconhece titulos de  rendimento 
perpetuo para o fim de não serem comprehendidos na regra geral auteriw. 

Ar&. 3.' A juoka do credito publico não administrará receita alguma, e 
~ecebe rá  da repartição d'onde lhe forem assignados os fundos a sua dotação 
na fim de junho de  cada anno: o direito ás hypothecas anteriores fica 
mantido, no caso de  fallencra da  dotação. 

h t .  &.'"As attrihuições da junta consistem em receber das regarlições 
que as cortes assiguarem a somma geral da dotaçao, e em a disgender 
em juros e amortisaçào. 

Ari. 5.' A junta do credito publico afiançar% aos credores a nào emis- 
são dos titulos resgatados, e publicará os numeros d'elles todos os annos 
pela imprensa para ficarem sem credito no mercado. 

Art. 6.' A junta do creddo publico B garantida pelas camaras. D e  4 
e m  4 aonos nome& â camara dos pares d'eutre si um presidente para 
esta ]unta, e a dos dep~ tâdoe  nomear% tambem d'entre si dois vogaes: OS 

t w   cidadão^ assire nomeados por eleição ficam independentes do governo, 
spode rão  ypor resisteucia legal, no caso de pretendido desvio da sua 
dotação. 

Art. 7.' Um decreto especial marcará o tempo e o modo do expediente 
da junta, e as gratrficações aos empregados; e o governo lhe dará officiaes, 
Iw~os, casa, e todo o material necessario para o serviço. 

- A F ~ .  8.' Quando os fundos estiverem acima do par, a junta do credito 
publico, tirando sortes, amortisará os titulos para que for bastante o seu 
fundo de amortisação; e poderá sempre amortisar outros para que tenha 
lundos. 

Art. 9." A junta dos juros dos reaes emprestimos fica extincta, e todas 
as caixas formarão uma s6 caixa. 

TITULO IY 

Do tribunal do thesouro publico 

Art. 1.' O tribunal do thesouro publico será composto de sete conse- 
lheiros, e dos otfrciaes que forem designados por um decreto especial. O 
ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda é o presidente do 
tribunal; e na sua falta preside, paFa regular os trabalhos, o mais antigo 
dos conselheiros, seja ou não seja titular. Os conselheiros vencem o s m  
ordenado sbmente. e nunca ernolumentos ou proptnas. 

Art. 2.' O tribunal do thesouro tomará contas aos recebedores gemes 
a a todas as estações de ar iecada~ão publica, e as julgara ou não eorren- 
tes no fim de cada anno. Estas contas swào dtstribuidas pelos conselhei- 
ros, de Mrma que todoa tenham igual numero a propor no tribunal:. a 

1 Decreto de 31  de jullio de 1833 -Não sendo poss~vel organisar-se desde já o tri- 
bnnal do thesouro publico pela forma que estabelece a carta constitucional damonarchia 
portugueza, nem sendo praticaveis por agora todas as disposições que contem o systema 
da fazenda, adoptado no decreto n ' 22, de 16 de maio de 1834, considerando que o 
expediente dosnegocios da fazenda exige que dentro do thesouro publico bajauma cor- 
poracão, que preencha inteiramente as fuuc$ões atpbuidas ao tnbunal do thesonro hei 
por bem, einnome da Rainha crear uma commissao com o titulo de tbesouro publioq 
por cujo expediente se decidirão todos os negocioi que têm de competir ao refendo 
tnbunal, regulando-se n'elles pelas disposiçOes determinabas no titulo 4 a do referião 
decreto Sera presidente d'esta commissão oministro e secretario d'estado dos negocios 
da fazenda, evogaes, por agora, Flondo Rodngues Pereira Ferraz, João Ferrelra da Costa 
Sampaio, Jose Joaquim Gomes de Castro, e Gonçalo JosB de Sousa Lobo, aos quaes eh- 
carrego hajam de tomdr o mais exacto conhecimento de tudo quanto possa achar-seno 
thesouro, pertencente a fazenda publica, sem comtudo confundir o que legitimamente lhe 
respeita com qudesquer litul~is ou valores neqociaveis, que ali possam encontrar-se, e 
que tenham oriçem nos emprestimos que o go;cmo da usurpação possa ter contractado, 
a respeito dos quaes a mesma con~missão fica somente aaerorisada para promover a sua 
arrecadação, e conservar os seus prodiictos em segura guarda; por isso que taes con- 
tractos, não sendo obrigatonos para a coroa portugueza, como se acha declarado pelo 
deereto de 23 de agosto de 1830, não e proprio da minha generosidade embaraçar a 
entrega de quaesqner fundos Cessa natureza, que selquidarem, a quem de direito per- 
tençam em tempo opportuno O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, 
presidente da commissão do thesouro pnblico o tenha assim entendido e faça executar 
com os despachos necessarios. --(No ~larzo' da Govetru, de 2 de novembro de 1880, 
1La 250) 

Como não phde levar-se logo a effeito o decreto n 22 foi nomeada por decreto de 
5 de novembro de 183'2 unia commissão de negociantes re'speitaveis da cidade do Poko 
para por ella se expedtrem os negoeios que denam ser da compefencia do t~ibunal 60 
thesouro publico. Foi depois oreada por decreto de 4 de dezembro de 1834 nma com- 
mrssão denominada do thesouro publico. E por decreto da mesma data foi ereado no 
tribunal de 2.a instaueia do Porto um iutzo dos feitos da fazenda para exercer todos os 
actos de ~urisdiccão contenciosa que àompetiarn aos ~ulzos dos feitos da fazenda e aos 
diversos tnhunais em ot~]uutos de fazenda publiea O derwlo de 26 de setembro de 
18-36 extinguiu o tribunal üo thesouro publico, e restabeleceu-o de novo o decreto de 9 
de março de 48i2. . . C 



deliberação será assignada por todos. Os recebedores e chefes de  repar- 
titão que derem coritas poderão constituir um procurador para desvanecer 
qualquer duvida, ou dar qualquer explicacão, ou designar um subalterno 
da reparticão de fazenda, de cuja conta se tratar, para o mesmo fim. 

Art. 3.O h sommas que no fim do ultimo trimestre do anno forem re- 
laxadas para o poder judicial serão carregadas nas contas como recebidas; 
rn certrdão de corrente se faiá menção d'ellas, e no aono seguinte seiào 
definitivamente abonadas com as falhas que se mostrarem; porém a receita 
publica ficará sendo a que na primeira conta foi abonada: devendo carie- 
gar-se e m  despeza na conta seguinte a somma entregue para inteira1 a 
antecedente receita que houver falhado. 

Art. 4.' O regimento interino do tribunal será o do conselho da fazenda 
na parte administratrva. O coiiselho da fazenda fica extincto, assim como 
os empregos de  todos os seus offieiaes I.  

Art. 5.' O tribunal do thesouro publico porá a concurso, por ordem do 
governo, os empregos de aspirantes de fazenda que não tiverem outra 
maneira legal de ser providos, como tem os das alfandegas, e propor6 a 
promoção das graduações superiores: receber8 ou rejeitará as fiaocas dos 
recebedores geraes e de  todos os que as deverem dar & fazenda publica, 
e interporá o seu parecer sobre os negocios da fazenda em que for con- 
sultddo. As consultas não serào copiadas como atk agora; mas sim remet- 
tidos os papeis originaes e os parereres escriptos. como informação, por 
um conselheiro, e por todos assignados; os pareceres contrarios subirâo 
em uiformação differente com todos os papeis que moti\aram a consulta. 
O procurador da fazenda ser& ouvido de rira-voz no tribunal, e do seu 
parecer se far5 menção na informação, que será tambem por elle assignada. 
No caso porém que a deliberação seja contraria ao parecer do procurador 
da fazenda, deverá este escrever a sua opiniao em papel separado, que 
subirá junto com a consulta do tribunal. 

Art. 6.' O tribunal do thesouro dever6 coriigir todos os abusos d e  ad- 
ministração da fazenda, ou sejam productores de augmento ou de diminiii- 
çHo de renda; e nos casos em que sentir a necessidade de medidas legisla- 
tivas dará conta moiivada ao governo pela repartição de fazenda. 

Art. 7." O tribunal do tbesouro podera, promiscuamente com n governo, 

1 Decreto de 31 de julho de 1833 -Arbando-se ereada pelo decreto da data d'este 
a commissão do tribunal do thesouro pnblico hei por bem determinar, em nome da 
Rainha, que desde ~a fique abolido o tribunal do conselho da fazenda, na cunformidade 
do que esta ordenado pelo decreto n "2 de 16 de maio de 1834 O ministro e seere- 
tarro d'estado dos negocios da fazenda a'srim o tenha entendido e faça executar com 
Os despachos necessarios Palacio das Nece,sidades, em 31 de julho de 1833 -D Penno, 
D U Q ~  DE BRAGANÇA -dosi da Stlva Cafvdho -(Na Collecf6a.d~ dpcretos e regulamen- 
20% mandados publtcar por S M I o Regente do Remo desde18 sua entrada em Lzsboa 
até 4 tlutrtllqão das camaras legzolaimas, 3.=serrie, pag. 2) 
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ordenar vis~tas de surpreza a todos os livros de  arrecadação publica, dando 
em tal caso poder aos commissarios para par sdlo nos livros, suspender os 
empregados, nomear outros interinamente, sequestrar-lhes os bens, na 
f6rma do decreto de 17 de abril ultimo, e segurar as pessoas, segundo o 
que acharem. 

Art. 8 O O tribunal do thesouro e o governo nomearão para commissa- 
rios de visita as pessoas que bem Ihes parecer, quer sejam empregados de  
fazenda, quer não. O ministerio da fazenda pagará as despezas, uma vez 
que não ache irregularidade; no caso contrario a visita ser6 paga pelo 
empregado que for achado em omissão ou culpa; ou pelo thesouro, se o 
empregado omisso nào tiver bens. 

Ait. 9.' O fribunal do thesouro remetterá para todas as arreeadações 
de fazenda modelos de escripturação e de  expediente de todos os negocios 
de fazenda, de fórma que sejam perfeitamente iguaes em todo o reino e 
seus dominios os Inros, contas e processos. Os tnodelos remettidos serão 
impressos; e todos os livros, de que devam ser dados conhecimentos ou 
certidões, serão feitos segundo o modelo - A .  - Não ohstante a remessa 
dos modelos e dos I i~ros ,  poderá o tribunal alterar de anuo para anno o 
systema d'elles, ou seja por sua propria experieneia, ou seja por descoberta 
de qualquer empregado ou individuo que a communique ao tribunal, de 
maneira que nunca se ~ e j a  estacionaria a sciencia dos methodos, antes 
progiida e se aperfeiçoe constantemente. 

Art. 10." O Iribunal do thesouro, á proporçio que for tomando as con- 
tas dos recebedores geraes, aonde se acha carregada toda a receita e 
despeza do estado, irá formando o Budget do anno antecedente para estar 
prompto na occasião da abertura das camaras. 

Art. 11.' O tribunal do thesouro preparará o Budget  de forma que se 
veja com maior clareza e simplrcidade: 
I." Qual foi a receita do anno: 
2 " Qual a despeza ordinaria: 
3." Qual a despeza extraordinaria, se a tiver hajido: 
8.' Qual é O estado da divida: 
õ."ual a o systema adoptado para o seu pagamento: 
6.O Quanto se pagou effectivamente por awo.  
Art. 12.' O tribunal do thesouro deverá, na despeza de  todos 0s mi- 

nisteiios, redigir o Budget  com summa clareza, de sorte que se ache con- 
formidade inteira entre as parcelias dispendidas e o quadro d e  cada ai- 
nisterio, e se  não possa commetter desbio algum de appliea$ão. - 

Art. 13 O O tribunal do tliesouro formará um p a n d e  livro da divida 
geral do estado, e outro de todos os titulos da receita publica, aonde lan- 
çara todos os annos o ~esul tado em uma s6 coiumna. 

Art. 14.O O tribunal do thesouro não consentirá que por caso algum 
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deixe de existk uma canta annual de reeeita e despeza; delendo obstw 
P que se confunda com ella a conta da caixa, que 6 s6 relativa ao expe- 
,daente dos pagamentos e entradas dos recebedores. 

Art. i 5 . O  O tribunal do thesouro terá um livro de resumo de todos os 
bens da nação ate agora chamados - bens da corba, - o qual senuá de 
iodice a todos os hvros do tombo, que devem estar completos. 

Art. 16." O tribunal do thesouro procederá em tudo o mais segundo 
as lers e ordens do governo que Ihes não forem contrarias. Terá sessões 
todos os dias, exceptuados sómente os domingos, dias santos de guarda, 
e os mais declarados feriados na repartição das alfandegas. 

(Orntttimos os titulas V a X, que se mswevem: -das alfandegas, -da 
directoria geral da alfandega,-dos rededores geraes,-dos delegados da 
recebedoria geral,-dos &delegados,-e dos recebedores particulares). 

TITULO XI 

Dos secretarios 

..........-...........................*.............. 
Art. 5." Ficam revogadas todas as leis, decretos e disposições anterio- 

res, na parte em que forem contrarias a este decreto. 
O ministro e secretario d'estado dos negocias da fazenda a tenha assim 

sntendidb e faça executar. Paço em Ponta Delgada, 16 de maio de 1832. 
Z). PEDSO, DUWE DE BEAGAN~A - Josd 2~avaer Mouzinho da Szheka. 

(O~itLimos Q modelo p a t o  a este decreto). 
, (Na Collecção de Decretos e Re@a~>~entos mandados pzibliwcr por S .  41. I o Regente do 

Bano desde p e  esumu @ mgma d e  á sua entrada m h b o a ,  2 série, p g  63 
e seg.). 

Decreto de 12 de dezembro de 1842 

Tomando em consideração o relatorio dos ministros e secretarios de 
estado das diffeientes repagiçóes: liei por bem ordenar o seguinte: 

Artigo Em cada districto administrativo do reino baterá um cofre 
central, onde entrarão todos os rendimeritos pubiicos arrecadados no 
mesmo dwtricto, que nào tiverem uma applicação local determinada, bem 
como as sonunas que de outros cofres forem para o memo transferidas 
por ordens immediatas do ministro e secretario d'eqtado dos negocios da 
fazenda. 

Art. 2.' Os cofres centraes de districto serão estabelecidos com a de- 
vida segurança no mesmo local em que o estiver a secretaria do governo 

civil, e teráo um thesoureiro pagador nomado pdo governo, que gr"stars 
fiança idonea pela duodecima parte da recerta presumivel de um amo do 
cofre a seu cargo. 

$ unico. Ertes cofres terão terão tres chaves, uma das quaes pertencerá 
ao governador civil, a outra ao thesoureiro pagador, e a terceira a um 
delegado do thesouro, nos termos e pela fórma que ao dtante vai declarada. 

Art. 3.' Nenhum acta de receita ou de despeza terá logar por inter- 
TenCão dos cofres centraes de districto sem a concorrencia pelo menos de 
dois dos respectivos clavicularios, e os assentos de escripturapão, a que em 
taes occasiòes se proceder, serão infallivelmente rubricados pelos clavicu- 
Iarios presentes, sem o que se considerarão illegaes para os effeitos k e s -  
sarios. 

Art. 4.' Haver& em cada concelho ou bairro um recebedor das contri- 
buiróes e rendas publicas, nomeado pelo tribunal do thesouro, sob  TO- 
posta do governador cinl. Estes recebedores prestarão fianca idonea pelh 
dnodecima parte da recerta de um anno, pertencente ao concelho nu f i -  
guezias a seu cargo, e responderão pelas sommas que arrecadarem desde 
o momento em que as tiverem recebido dos contribiiintes até que j u s t ~  
fiquem bavel-as entregue na conformidade das instrucções e ordens que 
pare esse fim o thesoureiro pagador do districto Ihes transmittir. 

$ i.' Nas adades de Lisboa e Porto Bxar-se-ha o numero de recebe- 
dores, tendo em consideração a comrnodidade dos contribhintes, e a me- 
lhor execug3o do serviço. 

$, 2." O tribunal do thesouro publico poderá permittir a amexação de 
um ou mais concelhos a uma s6 recebedoria, quando por vantagem do 
serviço, ou outro algum motivo atteiidivel, o julgar conveniente. 

$ 3 . O  A arrecadacão das alfandegas menores continuarA a realisar-se 
na conformidade da legisla(8o em vigor; porem os qeus tbesoureires e 
recebedores ficarão sujeitos ás mesmas regras de fiscalisação, que mlati- 
vamente aos recebedores dos concelhos ou bairros houverem de estabeie- 
cer-se. 

$ 4." Os tributos e impostos que se receberem nas alfanbegas de tisboa 
e Porto, bem como todos os demais reodimentos que, segundo a legislaQ8o 
actual, não entram nas contadorias de fazenda dos districtos, continuarão 
a ser arrecadados e fiscalrsados pelas repartiçães competentes sem difi- 
rença alguma. 

Art. 6.' A fiscalisafão da cobrança dos impostos e rendimentos publicps, 
e a applicação do seu producto ás despezas dos diversos ministerios 6 in- 
cumbida aos governadores ci~is  dos districtos para a exercerem pela re- 
parbçao de fazenda do goterno ciiil por uma contabilidade especial e 
independente, cuja direcção estará a cargo de um delegado do thesouro, 
aomeado pelo goierno, e escolhido d'entra os empregados de fazenda que 



possuirem os necessarios conhecimentos, aptidho e probidade para o bom 
desempenho d'esta incumbencia. 

Art. 6 . O  Os administradores dos concelhos ou bairros são os agentes 
immediatos dos goiernadoies civis, em tudo quanto pertence á acção fiscal 
administrativa da fazenda publica, e exercem esta parte de suas attribui- 
pães por intervenção de um dos escrivães de seu cargo. 

Art. 7.' Os escriváes da admrnistração dos concelhos ou bairros serão 
especialmente encarregados de promptificar, nos prasos que as leis e re- 
gulamentos determinarem, os documentos pelos quaes se ha de eíTectuar 
a cobrança dos impostos e rendas publicas locaes-de formalisar as ta- 
bellas d'essa cobrança, á vista dos elementos que os recebedores para 
similhante fim Ihes forneceiem nas epochas deteiminadas-de fazer relaxar 
em juizo competente as dividas fiscaes não pagas nos precisos termos de 
seus vencimentos, quando empregados os meios administrativos de que 
trata o n.' li.', artigo 247.", capitulo 2.' do codigo administrativo, se 
offerecer opposição da parte dos devedores, e finalmente de transmrttir á 
repartição de fazenda do governo civil, nas epochas competentes, os do- 
cumentos em que ha de fundar a escriptutaçâo da sua competencia. 

Art. 8." Os governadores civis dos districtos, os delegados do thesouro, 
e os administradores e escrivaes dos concelhos ou bairros, a quem na con- 
formidade das disposiçòes do presente decreto 6 especialmepte incumbida 
a fiscalisagZo da cobran& dos impostos e rendas publicas locaes, perce- 
berão al6m dos ordenados e vencimentos que Ihes competrrem, mais uma 
quota da receita que nos mesmps districtos, concelhos ou bairros se arre- 
cadar, regulada e distribuida pela fbrma constante da tabella junta que 
faz parte do mesmo decreto. 

$ unico. Do mesmo modo fica pertencendo aos thesoureiros pagadores 
dos districtos, e aos ~ecebedores dos concelhos e freguezias uma fracção 
da receita, que der entrada em seus respectivos cofres proveniente de 
arrecadaçao que Ihes competir, calculada e distribnida, segundo o disposto 
na sobredita tabella. 
- Art. 9.' OS thesoureiros pagadores dos districtos, e os recebedores dos 
concelhos ou bairros a cuja nomeação se proceder em conformidade das 
disposiçóes do piesente decreto entrará0 immediatamente no exercicio de 
seus logares, obrigando-se a prestar fianca no praso improrogavel de 2 
mezes. sob pena de Ihes serem cassadas suas nomeações. 

$, unico. Na mesma pena incorrem aquelles dos actuaes contadores de 
fazenda, e seus recebedores a quem for conferido algum dos novos logares 
pelo qual deva prestar fianya, conforme o disposto no mesmo decreto. 

Art. 10.' O tribunal do thesouro piiblico fará as instrucções e regula- 
mentos necessarios para que o presente decreto possa ter cumprimento a 
contar do 1.' de janeiro de 1843 em diarite, e attendera partreularrnente 
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s maior simplicidade e clareza nos metbodos que adoptar para que o serviço 
da escripturaçio da competencia das repartições de fazenda dos districtos, 
como auxiliar da contabilidade central do thesouro, e dos differentes mi- 
oisterios, pousa regularmente fornecer-lhes os elementos em que dele 
basear-se e desenvolver-se, segundo o systema de escripturação~por par- 
tidas dobradas, que no processo da mesma contabilidade central a lei 
exige. 

Art. i 1.' Fica alterada a organisação actual das contadorias de fazenda 
dos districtos do reino, e ilhas adjacentes, e reiogado o decreto de 12 de 
setenibro de 1836, que a haiia esiabelecido. 

Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartições o tenham 
assim entendido, e raçam executar com os despachos necessarios. Paço das 
Necessidades, em 12 de dezembro de 1842. - RAINHA. -Duque da 
Terceira. - Antonio Beraardo da Costa Cabra2.- Josi Antoizio Maria de 
Sousa Azevedo. -Joaquzm José Falcão. -Jose Joayutm Gonm de Caslro 
-Barão do Tojal. 

(Omztiamos a tabella junta a este decreto). 
(No Dzarto do Goummo 1í de dezembro, n . O  $95). 

Decreto de 10 de novembro de 1849 

Tomando em consideração o relatorio dos ministros e secretarios d'estado 
de todas as repartiçQes: hei por bem, usando da anctorisação concedida ao 
meu governo pelos artigos 1 .O, 2 . O  e 5 . O  da carta lei de 9 de julho do cor- 
rente anno, decretar o seguinte: 

TITULO I 

Da administração superior da fazenda publica 

Artigo 1 . O  O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda 6 
o chefe superior de toda a administraçào da fazenda do estado. 

Art. 2 . O  O serviço central do rninisterio da fazenda 6 exercido pela 
secretaria d'estado dos negocios da fazenda, e pelo tribunal do thesouro 
publico 

Art. 3 . O  0 ~ulgamento das contas das receitas e despezas publicas per- 
tence ao tribunal de contas. 



87k O R G A N I S A ~  E A D H I N I S T R A Ç ~  DA FAZENDA PUBLICA 

TITULO I1 

Da secretaria d'estado dos negocios da fazenda 

Art. &.O A secrelaria tem a seu cargo: 
1." A promulgaç8o das leis de fazenda; 
2." O processo e a expedição das cartas e diplomas de nomeação dos 

empregados do ministerio da fazenda, e das repartições d'elle dependentes; 
3." A resolução das consultas, representagòes e propostas relativas ao 

pessoal de todos os empregos de fazenda; 
4." O decretamento e concessão de pensões, aposentadorias e merc&s; 
ti." A correspondencia com as cortes, com os ouiros ministerios, com o 

conselho d'estado, e com quaesquer tribunaes, corporações e funccionarios; 
62 A correspondencia e as decisões sobre questões e nclamayões affectas 

ao ministro, ou seja pelas repartições de fazenda, ou por particulares; 
$, uriico A confecyão do orqamento especial do ministerio da fazenda- 

a contabilidade respectiva ao mesmo ministerro-e a coordenaçdo do or- 
çamento geral do estado, ficam provisoriamente a cargo da direcção geral 
da contabilidade do thesouro publico. 

TITULO 111 

Do tribunal do thesouro publico 

Art. 5." O tribunal do thesouro publico compõe-se de quatro direcções 
geraes, a saber: - 

Direcção geral das confribuiç6es directas. 
Direcção geral das alfandegas e contribuições indirectas. 
Direcção geral da thesouraria. 
Direcção geral da contabilidade. 
$ unico. A actual reparticão dos proprios nacionaes Gca aonexada & 

direcçâo geral das contribuiçbes directas 1. 
Art. 6.' Cada uma das direcções geraes em que 8 diiidido o tribunal 

do thesouro publico será regida poi um director geral, e terá os chefes 
de repartição, que a boa ordem do serviro exigir. 

S; 1.' A repartiçào dos proprios nacionaes será regida por um chefe 
privativo, debatxo da inspecção do respectivo director geral. 
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S; 2.0 Um decreto especial designar& o chefe de repartição, que deler8 
substituir o director geral nos seus impedimeutos. 

Art. 7.O Os chefes de repart~çao formarào em cada direcção geral, Sem 
prejuizo do serviço especial, que Ibes estiver iucumbido, um conselho de 
dtrecçâo debaixo da presidencia do respecti~o director geral. 

$ i." O conselho de direcção ser$ ou~ido em todos os casos que forem 
designados no regulamento respectivo, e em todos os assumptos, a respeito 
dos quaes o director geral julgar conveniente consultal-o. 

$ 2 . O  O director geral não 6 obrigado a conformar-se com O parecer 
do conselho; serao comtudo consignados nas actas os pareceres e iotos de 
cada um dos iogaes. 

Art. 8." Os directores geraes presidem aos trabalhos das suas r e s p -  
ctiyas repartiç6es, e regulam o serviço d'ellas, em conformidade das leis, 
regulamentos e ordens do ministro; e assim 

i." Corresponderem-se directameute com todas as repwtiybes, auctori- 
dades e funccionarios dependentes do ministerio da fazenda, ou de qual- 
quer dos outros miuisterios; 

2." Apresentar para despacho ao ministro, devidamente processados, os 
negocios cuja resolução tenha o caracter de regra geral, ou haja de alte- 
rar, modificar ou explicar regras j á  estabeleegdas em virtude de leis, re- 
gulamentos, ou decisòes do goierno; 

3." Decidir 'todos os outros negocios pertencentes ás suas repartições, 
que não estejam nas cireumstancias especificadas no numero antecedente, 
podendo as partes recorrer de taes decisões para o ministro; 

4." Propor ao ministro quaesquer medidas que respeitem economia e 
melhoramento da organisação do serviço, a simplificar o expediente, e a 
aperfeiçoar os methodos; 

6." Organisar a estabstica da administracão a seu cargo; 
6." Distribuir e collocar os empregados como entenderem conveniente 

ao melhor serviço; 
7.0 Ordenar as medidas necessarias para manter a regularidade do ser- 

viço, a ordem e a disciplina. 
Art. 9.. Os directores geraes constituem-se em tribunal por ordem d~ 

minrstro para consultar sobre qualquer assumpto. 
$ i." Estas sessòes sao presididas pelo ministro, ou   elo director geral 

mais antigo. 
$, 2." O procurador geral da fazenda assiste ás sessões pwa qiie for 

oficialmente convocado. 

- O decrcto de 20 de outubro de 1852 desannexou-a, fazendo d'ella uma direcção 
geral. 
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LITCLO IV 

Do tribunal de contas 

Art. 10." O tribunal de coritas compõe-se de um conselheiro   residente, 
e de seis conselheiros togaes, nomeados pelo rei. 
$j unico. Um decreto designará qual dos conselheiros vogaes deverá 

serrir de presidente. 
Art. 1 1 . O  O tribunal ter2 um secretario sem voto nomeado pelo rei. 
Art. 12.O O conselheiro procurador geral da fazenda exerce junto do 

tribunal de contas, por si ou seu ajudante, as funcyões do ministerio publico; 
e tem no mesmo tribunal assento e categoria em tudo igual á dos conse- 
lheiros bogaes. 

Art. 13.O Para ser nomeado conselheiro do tribunal de contas B necessario: 
1." Hater  completado 30 anoos de idade; 
2 Ter servido nos logares superiores de fazenda, na magistratura lu- 

dicial ou administrativa, ou na advocacia : 
3 . O  Ter dado provas d e  idoneidade para este seiíiço. 
Art. I&." Não podem ser conjuntamente conselheiros do tribunal de 

contas os parentes e affins até ao terceiro gr6u inclusive, contado segundo 
o diretto civil. 

Art. 15.' Os conselheiros do tribunal de contas são perpetuos, e s6 por 
sentença perderão os seus logares. Podem comtudo ser suspensos por de- 
creto real, guardadas as solemnidades legaes, ou em consequencia de pro- 
nuncia por crime, ou erro de officio. 

Art. 16." Os cooselheiros do tribual de contas podem ser aposentados 
nos casos e nos termos que as leis estabelecerem. 

Art. 17.' As funcções de conselheiro do tribunal de contas são incom- 
paticeis com quaesquer outras funcções de administração ou de justiça. 

Art. i8.O O tribunal de contas toma logar immediatamenle depois do 
supremo tribunal de justiça. O seu presidente e vogaes gosam das mesmas 
honras e prorogativas que t&m o presidente e juizes d'este ultimo tribunal. 

Art. 19.O Compete ao tnbunai de contas: 
1.O Julgar as contas das receitas e despezas publicai que lhe devem 

ser apresentadas pelos thesoureiros, recebedores e pagadores de todos os 
ministerios e repartições dependentes d'elles, e por quaesquer responsa- 
\eis, que singular ou collectivamente tenham a seu cargo a adm~nistra~ào,  
arrecadaçâo e applicação de fundos pro~enrentes de rendimentos publicos, 
e de contribuições ou de liquidações em que a fazenda publica tenha parte: 

2.' Julgar as contas das municipolidades e estabelecimentos pios, cujo 
rendimento exceder a 2.000$000 reis; 

3.' Conhecer e estatuir por via de recurso, das decisões dos conselhos 
de districto, sobre as contas annuaes dos thesoureiros e recebedores das 
camaras municipaes e estabelecimentos pios, cujo rendimento não exceder 
a 2.000$000 reis; 
4.' Julgar descmbdraçados osualores depositados, ou extinctas as fianças 

pela quitação dos respectivos exactores; 
5." Impor as multds estabelecidas pelas leis e regulameiitos aos respon- 

saveis, que de~xarem de apresentar em tempo as suas contas. 
Art. 20.' O tribunal de contas exerce sobre os responsateis para com 

d fazenda publica, no que respeita ao julgamento de suas contas e impo- 
sição das multas, jurisdicção propria e privativa; e os seus accordàos n'estes 
casos têm o caracter, auctoridade, força e effeitos dos julgamentos e sen- 
tenças dos tribunaes de justiça. 

Art. 21." Dos accordãos do tribunal de contas ha recurso: 
. 1.O Para o mesmo tribunal a fim de se proceder á revisão de qualquer 

conta por elle julgada, ou seja a requerimento do responsavel ou interes- 
sados, acompanhado de documentos legaes, que provem ou justifiquem o 
erro ou omissão que houte na conta, ou seja ea: oficzo. ou a requerimento 
do rniuislerio publico jurito ao inhunal, quando por qualquer modo venha 
no conhecimento de que houve n'elle erro ou omissão. 

Este recurso póde ser interposto em qualquer tempo. 
2." Para o conselho d'estado por violação de lei, ou preteripão de forma- 

lidades essenciaes. Se o recurso for julgado procedente, o processo voltar& 
ao tribunal para ser devidamente reformado.. 

Art. 22.O O tribunal de contas profere em cada anno, por uma decla- 
r a ~ ã o  geral, o resultado do exame das contas de cada um dos ministerios, 
respectiva ao anno precedente comparada com a legislação, que auctorisa 
a receita e despeza respectiva h mesma corita, e bem assim com as contas 
individuaes dos responsaveis. 

Art. 23.O O tribunal de contas exporá em um relatorio annual o exame 
das contas de todos os responsaveis para com a fazenda publica, e dos 
seus julgamentos e accorddos, sobre as mesmas contas; concluitido-o com 
a declaração, de que trata o artigo antecedentc, sobre a conta annual de 
cada ministerio, e expod  mais todas as considerações e vistas das reformas 
e mellioramentos, que lhe suggerir o exame minucioso das receitas e 
despezas. 

Esle rclatorio serk enviado ao ministro e secretario d'estado dos nego- 
'cios da fazenda, que d'elle dará conhecimenio a cada um dos outros mi- 

nistros e secretarios de estado, a fim de cada um fazer as observações, 
que julgar competentes, sobre a declaraçao respectiva proferida pelo tn- 
bunal; com estas observações será apresentado ao rei, e impresso com 
ellas será remettido ás camaras legislativas. 



Art. 24.0 Nn fim do 1.' semeslre de cada anno o tribunal fará subcr, 
pela secretaria d e  estado dos negocios da fazenda, uma conta por onde s e  
conheça o estado dos trabalhos incumbidos ao mesmo tribunal. 

TITULO V 
Da administração da fazenda publica nos districtos administrativos 

Art. 95.O A admtnistração da fazenda publica nos districtos continha 
a exercer-se segundo as dispos~ções do decreto de 12 de dezembro de 
Wk2, saluas as modificações estabelecidas nos artigos seguintes: 

rArt. 26.O As repartições de lazenda, junto aos governos civis, serão 
dmgdas  pelos delegados do thesouro, que Frcarão irnmedramenk subor- 
dinados pelo serviço a seu cargo As repartições superiores do ministerio 
da fazenda. 

$ unico. Os  governadores crvis alem das attribuições, que Ihes compe- 
tem como clavicularios dos cofres centraes, exercerão sobre as repartições 
de fazenda a inspecç,io que lhes incumbe o artigo 230." do codigo admi- 
nistrativo. 

Art. 27.' Os delegados do thesouro serâo exclusivamente escolhidos 
d'entre os einpregados das repartições superiores do ministerio da fazenda; 
conservarão os seus iogares e respecti~os vencimentos nas repartições a 
que pertencem, e n'ellas lerao accesso segundo as regras estabelecidas. 

$ unico. Os delegados do thesouro correspendem-se directamente com o 
governo, e com todas as repartições, auctoridades e funccionarios, em os 
objectos relativos ao serviço fiscal. 

Art. 28.' Aos delegados do thesouro pertence: 
I." Propor á appioiaçdo do governo, quando haja vacatura, as pessoas 

que de\am ser norneadas para os logares dos quadros das suas repartiçòes, 
bem como para os logares de escrivies de fazenda, de que trata o artigo 35.O 

2 . O  Suspender os empregados das mesmas repartições, e eserivães, 
dando conta ao governo dos motivos da suspensão; e propor a demissfdo 
d'elles. 

As propostas para nomeação ou demissão serão sempre motivadas. 
Ar t .  29." Os delegados do thesouro sao auctorisados para enviar aos 

concelhos, quando seja necessario, empregados d a  repartição de fazenda 
na qualidade de \isitadores, quer para conhecerem das omissões e eROS 
des empregados fiscaes, quer para os esclarecerem sobre qualquer ramo 
do serviço que Ihes 6 commettido 

Na primeira hypothese, as despezas com estas ~ i s i t a s  serào pagas pelo 
mtnisterio da fazenda, quando se rijo ache irregularidade, ou no caso con- 
trario pelo empregado omisso, nos termos prcstriptos no artigo S.", titiilo 4.O 
do decreto n." 22, de 16 de maio de 1832. 
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Art. 30.Q O thesoureiro pagador ser8 obrigado a nomear lun propostato, 
que o substitua w s  seus impedimentos; e poder8 ser auxiliado por um 
empregado da repartição de fazenda na confecçâo das contas merisaes das 
despezas dos ministeiios, e na expediçao dos avisos d e  pagamento aos re- 
cebedores de concelho. 

A nomeação do proposto nunca poderá recahir em algum dos emprega- 
dos da repartiç8o de fazenda. 

Ari. 31." S o  d e  novo estabelecidas as recebedorias particulares nas 
capitaes de districto; ficando assim derogado o artigo 4." do decreto de 
16 de agosto d e  1844, que as reuniu aos respectivos cofres centraes. 

Art. 32.0 As fiaoças dos thesoureiros pagadores, estabelecidas M ar -  
tigo '2.0 do decreto de 12 de dezembro de 1862, ficam reduzidas a metade. 

Art. 33.' Quando os thesoureiros pagadores prefiram prestar as suas 
Banças por meio de depositos de dinheiro, como Ihes é permittido pelo 
$ unico do artigo 3 O do decreto de 16 de agosto d e  1844. as quantias 
depositadas vencerdo o juro de 5 por cento ao anno, pago regulamente 
no fim de cada semestre. 

$j unico. Esta disposição é applica~el aos recebedores dos concelhos ou 
bairros. 

Art. 34.O Aos actos de receita e despeza do cofre central poderá assistir 
unicamente o thesoureiro pagador; mas os documentos de receita e despeza 
devem ser legalisados pelo delegado do thesouro, e os respectivos assentos 
diarios no libra do mesmo cofre, rubrirados por estes dois clavicularios. 

Art. 38." Haverti em cada administração de concelho um escrivâo d e  
fazenda proposto pelo respecti~o delegado do ihesouro. 

$ i." Os escrivães dos administradores de concelho podem accumular 
as funcçòes deste lagar com as de escrnão de fazenda, quando a conve- 
niencia do sertiço, reconhecida pelo delegado do thesouro de accordo com 
o governador civil, assim o permitta. 

Nos bairros de Lisboa e Porto haverá sempre escrivães privativos de 
fazenda. 

$ 2." Ainda no caso do anlecedente, o escrivào do administrador do 
concelho só exercerá as funcr6es d e  esciivão de fazenda, por \irtude d e  
nomeasão do minisierio da fazenda sobre proposta do delegado do thesouro 
nos termos do artigo 28.' 

Art. 36." 0 s  escrivfles de fazenda são os agentes immediatos do dele- 
gado do thesouro em tudo quanto pertence á acção fiscal administrativa 
da fazenda publica; e exercem, sob a inspecção dos administradores de 
concelho, todas as attribuiçòes que actualrnente competem aos escrivães 
dos ditos administradores em objectos de fazenda. 

Art. 37."~ amanuenses, que nas adminiitrações de concelho estão 
empregados no serviço tiscal, continuarão a sel-o debaixo da immediata 
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direcção dos escrivses de fazenda; e os que de futuro houverem de ser 
nomeados para este serviço. na conformidade do artigo 261.O do codigo 
administrativo, s6 poderão ser p r o ~ i d ~ ~  sobre proposta dos mesmos es- 
wivães. 

Art. 38.O Os recebedoies de concelho serão nomeados pelo ministerio 
da fazenda, sobre propostd dos delegados do thesoiiro. 

Art. 39." Aos rec,ebedores do concelho 6 permittido ter em cada fre- 
guezia um cobrador da sua escolha por elles pago, e para com elles res- 
ponsavel. 
5 unico. Estes cdbradores gosarJo das isenções, que pelo artigo 29.' 

da carta de lei de 26 de agosto de i848 sáo concedidas aos empregados 
Gscaes. 

Art. 40." Aos empregados na fiscalisaçâo e arrecadação dos rendimen- 
tos publicos nos districtos ficam competindo as quotas marcadas na tabella A 
Junta a este decreto, e que d'elle f a ~  parje. 

$ unico. As quotas em geral e os vencimentos certos dos empregados 
dos quadros das repartiçòes de fazenda ser20 regularmente pagos mediante 
as necessanas ordens de delegação e de auctorisação. 

Art. 41." Serão sempre remettidas ao delegado do thesouro as ordens 
de pagamento certo, e as de auctorisação de pagamento dos diversos mi- 
nisterios, passadas sobre os thesoureiros pagadores; bem como os iespe- 
ctivos avisos de credito, e as ordens de transferencia da direcçt+o geral da 
tbesourana. 

Arl. 42.' Os fundos, que forem legalmeote applicados a pagamentos nas 
recebedorias de concelho e nas alfandegas menores, serão considerados 
como transferidos para o cofre central do districto. 

Art. 43.O A repartição de fazenda do districto de Lisboa fica desannexada 
do governo citil 

Art. 44.' A concentraçdo dos fundos, que atd agora se realisava no 
cofre central, junto ao governo civil do disiricto de Lisboa, passara a effe- 
ctuar-se no cofre central do ministerio da fazenda. 

Art. 45.' Fica extincto O logar de thesoureiro pagador do cofre central, 
junto ao governo civil do districto de Lisboa, e supprimida a quota de  

' 

arrecadação que ao governador ci\il do mesmo districto pertencia pelo 
artigo 8 " do decreto de i2 de dezembro de  1842. 

Art. 46." Os recebedores dos concelhos oii bairros do districto deLishoa, 
e os thesoureiros das alfandegas menores. entregarão, como transferencia 
de fundos, no cofre central do ministerio da fazenda, o prodticto da arre- 
cadaçáo a seu cargo; justificando essas entregas com a apresentaçâo dos 
competentes recibos na repartição de fazenda. 

$ uoico. Os fundos, qiie forem legalmente applicados a pagamentos 
w t a s  recebedorias dos co~icelhos ou bairros, e n'estas alfandegas menores, 

serão considerados como transferidos para o cofre central do ministerio da 
fazenda. 

Art. 47." Toda a receita eventual, que at6 agora se arrecadava no cofre 
central do disiricto de Lisboa, sel-0-11; de ora em diante na administraçjlo 
geral da casa da moeda e papel sellado, do mesmo modo que O producto 
do imposto do s6llo de verba. 

TITULO VI 

itisposições diversas 

 AI^. 48." Os conselheiros actuaes do tribunal do conselho fiscal de  contas 
e do tribunal do thesouro publico sxo declarados membros do tnbunal de  
contas, seguiido a antiguidade de  suas nomeações. 

$ 1.' Emquanto o numero dos conselheiros do tribunal de  contas não, 
for inierior ao do quadro fixado no artigo 10 O ,  não poderá o governo 
nomear um s6 conselheiro para aquelle tr~buoal. 

$ 2 . O  O governo poderá empregar em commissão f6ra do tribunal os 
conselheiros, que excederem o respectivo quadro. 

$ 3.' De futuro as nomeaqdes dos membros do tribunal de contas de- 
vem ser feitas de maneira que a metade dos logares de conselheiros, pelo 
menos, sejam providos em ~urisconsultos distinctos pelos seus conhecimen- 
tos, adquiridos na magistiatura ou na advocacia. 

Art. 49.O As attrihuições contenciosas ate agora exercidns pclo fribunal 
do thesouro publico Gcam pertencendo ir secGao do conteocioso do conselho 
de estado, 

Art. 50.' Os actuaes delegddos do thesouro, que não pertencem ao 
quadro das reparticòes superiores do ministeiio da fazenda, e que tiverem 
feito bom serviço, entrarão no quadro das mesmas repartiçdes, e terão 
n'ellas exercicio, em logares correspondeutes aos ordenados que actual- 
mente percebem. 

Art. 51.' O numero, as classes e os ~encimentos dos empregados da 
secretaria de  estado dus negocios da fazenda, dos tribunaes de contas, e 
do tliesouro publico, e das repartições de  fazenda dos districtos, são OS 

fixados na  tabella R Junta a este decreto, e que d'elle faz parte. 
Art. 52.' Os empregados actuaes da secretaria de estado dos negoeios 

da fazerida, e dos tribunaes do con~elho fiscal de contas, e do thesouro 
publico, serão distribuidos pelas dibersas repartições conforme se julgar 
mais conveniente ao serbico, conservando cada um dos mesmos emprega- 
dos a sua respectiva graduação e kenci~entos. 

Art. h3.O Em quanto o numero dos empregados distribuidos Bs diversas 
classes, at6 á de chefe de repartição inclusive, de que se compõem os novos 
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quadros da secretaria de estado dos negocias da fazenda e-dos tribunaes 
de contas e do thesouro publico, não estiver reduzido ao que respecliia- 
mente Iheç , e  fixado, não se proverá vacatura alguma nas mesmas repar- 
tições. 

Art. Ç4.O A percepção dos emolumentos, sua arrecadação, contabiLidade 
e applicação, fdrão o ob~ecto de um regulamento especial. 

Art. 55.' A disposições do presente decreto no titulo v são applicaveis 
6s ilhas adjacentes. 

Art. 56." D'ora em diante as uacaturas nos lagares, que formam a ul- 
tima categoria dos quadros das repartições superiores do ministerio da 
fazenda, s6 poderão ser providas em concurso publico. 
. $ unico. Para ser admittido a concurso requer-se: 

Idade de 18 annos completos; 
Approvação plena nos estudos da 1.". 2." e 10.' cadeiras da eschola 

polytecbnrca de Lisboa, e do 2.' anno da eschula do commercio. 
Art. 57.' A promoção dos empregados da ultima categoria para a classe 

ou classes superiores at8 á de segundos officiaes, ou outra de igual gra- 
d u a ~ & ~  exclusivamente, será hita em attençao á antiguidade. 

Esta regra só terá excepção no caso de merecida preteriçdo por mán 
serviço ou comportamento, ou de merecido adiantamento por mer~to dis- 
tincto; precedendo em ambos os casos proposta motivada do conselho de 
direcção. 

Art. 5 8 . O  A promoção para a classe de segundos oficiaes, ou para 
outra de igual categoria, sera Feita por concurso aberto entre os empre- 
gados da classe immediatumeuie inferior, ao qual poderão concorrer lun- 
tamente com os ditos empregados: 

1." bachareis formados em qualquer faculdade da iiniversidade de 
Coimbra; 

2." Os que tiverem o eurso geral da escbola poljtechnica de L~sboa, ou 
o da academia polytechnica do Porto; 

3." Os que tiverem o curso completo das seis cadeiras communs de 
todos os Iyceus nacionaes, na fórma do artigo 47.Qo decreto de 20 de 
setembro de 1844, confirmado pela carta de lei de 29 de noiembro do 
mesmo anno. 

$ unico. Em igualdade de circumstancias serão preferidos os que t i~erem 
habilitações superiores, segundo a ordem em que acima ião eollocadas. 

Art. $9.' A promoçeo para as classes de primeiros officiaes e chefes de 
repartição, ou para as outras de iguaes categorias, será feita segundo a 
antiguidade, salvas as excepcões estabelecidas no artigo 57.O 

Art. 60.' A s  disposições d'este decreto serão desen*olvidas em regu- 
lamegtos especiaes. 

Art. 61.. Fica retogada toda a iegislaçdo em contrario. 

Os ministros e secretarios d'estado de todas as repartições assim o t e  
nham entendido, e façam executar. P a ~ o  das Necessidades, em 10 de no- 
vembro de 1849 . -R~in .~a  -Conde de Thomar.-Felm Pereira de Ma- 
gaU1ães.-Antonio José à'Acala.-Adrzano dfauriclo Guzlherme Ferreri.- 
Vlscondc de Castellões. -Conde do Tqal 

(OmJtsmos as tabellas juntas a este decreto). 
(No Dzarzo do Gooernn de i2 de novembro, n 267). 

Decreto de 29 de dezembro de 1849 

Determinando o artigo 69." do decreto de 10 de novembro d'este anno, 
que as attribuiçbes contenciosas anteriormente exercidas pelo tnbunal d o  
thesouro publico fiquem pertencendo á seceão do contencioso do conselho 
de estado - e sendo necessario estabelecer a exeeuçáo pratica besta de- 
terminaçào; bem como par em harmonia o que se acha disposto na legis- 
lação vigente, a respeito do coutencioso administrativo da fazenda publica, 
com a nova organisação dada por aquelle decreto ás direcç6es geraes do 
tribunal do tbesouro publico: Hei por bem, ouvido o conselho de estado, 
e em conformidade com o artigo 60.' do jh citado decreto de 1 0  de no- 
vembro d'este anrio, decretar o seguinte: 

Arligo 1." Os recursos tanto por parle dos collectados para annullação 
au redueção da quota no lançamento, on repartição das contribuicòes di- 
rectas do estado, como por parte da fazenda naeional para augmento da 
mesma quota, serão interpostos para os conselhos de districto, e par elles 
decididos com recurso para o conselho de estado, na cenformidade do 
codigo administrativo, artigo 280." pr. e u O 5. 

Lj unico. As pehções d'estes recursos para o conselho de districlo serão 
apresentados a Junta do lançamento ou pelos recebedores dos concelhos e 
freguezias, como solicitadores da fazenda, ou pelos colleetados dentro de 
dez dias successivos ao da publicação dos respectivos despachos. O secre- 
tario da junta do lançamento passara recibo d'essas petições, no qual es- 
pecificara os documentos que as acompanhdrem, e a junta, informa& 
sobre a materia do recurso dentro de 5 dias, o remetterá com a sua 
resposta ao goiernador ciiil do dlstrieto, para ser presente em conselho, 
e resol~ido. 

Art. 2." Fora do praso marcado no artigo antecedente s6 podem rec.orrer 
extraordinariamente para o governo, pelo ministerio dos negocios da ia- 
zenda, para augmeoto, annullação ou reducç80 da referida quota: 

1.' A fazenda nacional. 
2." Os collectados sem fundamento algum para o serem, e que por isso . . 
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&o tiid~ahani para que,ersniriar,  nem eram obrigados a examinar o {anca- 
rnento, 

3."quelles a quem por direito compete o beneficio da restituifão. 
A minguem mais e permittido interpor este oii algum outlo recurso, 

ainda mesmo ailegando e pro\ando legilimr> impedimento. 
$ 1 . O  O recurso por parte da fazenda uaciondl interpbe-se, como atb 

agora., por meio de representação da competente repar t i~ão ou auctori- 
, dade, que achar lesada a mesma fazenda, e ser& decidido depois de haiidas 

as necessarias inForma~6es pelo conselho da direcçào geral das contri- 
buições directas, hmendo de sua decisão reeurso para o conselho de 
estado. 

$, 2." Os collectados interporão recurso por meio de requerimento d i r i  
gido p d a  direccào geral das co~itriiini(ões directas, oii pelos administradores 
dos concelhos ou bairros, que será resol~ido pelo conselho da mesma di- 
recção, hatendo recurso d'esta decisão para o conselho de estado 

$ 3.O Quando os col!ectados dirigirem os recuisos pelos administradores 
dos concelhos ou bairros, estes os remetterâo direcrao geral das contri- 
buições diiectas, com rnfoirnacào sua, e do escrita0 de fazendd, seguirido 
na sua resoiução os mesmos termos do $j antecedente. 

$ 4." Este recurso niio tem effeito suspensilo, mas o gojerno podera, 
segundo as circumstaiicias, mandar susperider as respectiias execuções, 
pelo praso que achar conveniente, para se haterem as indispensa,eis 
informações. 

Art. 3." Os processos de  tomadias por coritrabando, ou descamiiil~o de  
dweitos em que não liouter r&o conhecido, ou contestdçao, seriio ultimados 
e, juigados a final pelos chefes dds alfandegas a que pertencerem, s e j q n a l  
for u seu valor. Julgada subsistente a tornddia, proceder-se-ha B compe- 
tente ditisão do seu producto; mas quando se ~u lgue  improcedente, os 
apprehenqores poderão interpor recurso para o ministro e secretario de  
estado dos negocios da fazenda, ficando os objectos apprehendidos em de- 
posito ate serein reclamados, ou o seu prodncto em dinlierro, se os generos 
forem susceptri.eis de  deteriorar~o pela demora. 

$ i." Bauendo r60 conhecido que seja encontrado no acto da appre- 
hensào, ser8 intimado para declarar n'esse mesnio acto, ou dentro em 24 
horas imprerogaieis, perante a competente auctondade fiscal, se contesta 
ou não a apprehens20. Nio fazendo declarayzo alguma dentro d'este praso, 
entende-se que a fez negatira, e que desiste da contestação 

$, 2.O Hátendo coiitestaç20, e excedendo o talor dd tomadia a 608000 
rdis, a auctoridade fiscal, julgando subsistente a apprebensdo, remettera o 
processo á auctoridade jiidicial, na corifurmidade do artigo 3 5 2 . q a  Ko- 
rissima Refbrrna Jud,csal 

$ 3." Kao excedendo, poikm, o ~ a i o r  da apprelieusâo a referida quanlia 

de 60$000 reis, a ductoridade fiscal julgara definrti~amente o processo, e 
de  sua decisáo poderão as partes interpor recurso para O governo. 

4 . O  Os recursos para o golerno, de que n'este artigo se falia, seráo 
decididos pelo ministro secretario de eitodo dos negocios da fazenda, 
sobre consulta do conselho da direcy2o geral das aifandegas e impóstos 
indirectos. 3 I 

Art. 4." As maltas por inirucções dos regulamentos fiscaes bâo tmpostas 
por decisào do director da alfandeg~, oiivida a mesa, como 6 dispostb no 
artigo 2 O, capitiilo 3 . O  do decreto do 1 . O  de julho de 1834. 

$ 3." Os que se julgarem ag-gralados por estas decis6es poderão, dentro 
de dez dias, interpor seu recuiso perarite o ministro secretario de  estado 
das negocios da Fazenda, que o resolverá sobre consulta da direcgãn geral 
das alcndegas e impostos;ndirectos. 

,$ 2 O N'este caso o recorrente depositará antes a importancia da multa, 
a qual, segundo for a decisao do recurso, lhe será restituida ou lançada 
nas receitas a que pertence. 

9 r t .  5 . O  HaFendo coritestay$o sobre a applieayao dos dirertos estabelr- 
cidos na pauta geral das a',fandegas, ou sobre classificaçZo de mercadorias, 
o golerno resol~erb sobre consultas da conirnissào permanente das pautas, 
e do coiise!ho de direc~ao gera! da3 alhndegas, nos termos do artigo 22.6 
dos preliminares da mesma pauta. 

Art 6 o Quaesquer outras qiiestòes qiie depois da do presente 

decreto se suscitarem nas alrar~degos. ácerca do contencioso, serão ~ e s o h i -  
das pelo minrstro secretario de estado dos negocios da fazenda, sobre 
consulta do conselho da direcção geral das alfandega5 e impostos indirectos. 

Art. 7." As questões que se leiantarem sobre a intelligencia das con- 
dições dos contractos, arremataçòes, ou outros actos analogos entre a fa- 
zenda publica, e os arrematantes ou contratador"; e em geral, quaesquer 
questoes conteiiciosas que se suscitem aiem das que ficam esp~cificadas, 
serdo resol\idas pelo consclho da direcção geral a que perlerieer O seu 
objecto, e da sua drcisáo baterá recùrso para o conselho de  estado. 

Art 8 . O  Os processos exrsteiifes 6 publicação d'este decreto nas Me- 
rentes repartiçòes do minisierio da fazenda. que insolterem questões sobre 
o contencioso, serão decididas  elo ministio secretario de estado dos ne- 
gocio~ da fazenila, e sobre consiilta do coiiselho da direcçào geral a que 
pertencerem. 

Os ministros e secretarios de estado dos negocios do reino e fazenda 
assim o teriliam entendido, e faqarn executar. Paço das Necessidades, em 
29 de delembro de 18i9.-Karz;wa.-Conde de Thomar.-Antonio José 
d'dvrla. 

c.Uu Dcareo do Guçe~no de 31 de dezembro, n " 308) 
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Lei de 11 de agosto de 1860 

Dom Pedro, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, eic. 
Fazemos saber a todos os nossos snbditos, que as c8rtes geraes decretaram 
e queremos a lei seguinte : 

Artigo 1.B E o governo auctorisado a decretar as alterações que julgar 
convenientes na administração da fazenda publica, comprehendendo a se- 
cretaria d'estado dos negocios da fazenda e tbesouro publico, e bem assim 
as repartições de fazenda dos districtos e concelhos, tendo em wsta as 
disposições dos seguintes artigos. 

Art. 2." Crear-se-hâo ate sete logares de inspectores de contribuições 
e serviço de fazenda, os quaes serão escolhidos d'entre os mais habeis em- 
pregados de fazenda, e terão a seu cargo a visita dos districtos e conce- 
lhos, promovendo a execução das leis e regulamentos fiscaes, e habilitando 
a admmistração central com os esclarecimentos precisos para o seu aper- 
feipoamento. 

$j unico. Estas visitas não dispensam as que derem ser feltas pelos de- 
legados do thesouro ou seus commissionados nos respectivos districtos, e 
as que extraordinariamente forem ordenadas pelo ministro. 

Art. 3." A admin~traçâo da fazenda nos districtos continuará a ser 
exercrda nas repartiçòes de fazenda dirigidas por delegados do thesouro, 
eujos logares devem constituir commissões temporarias, e ser exercidos 
por officiaes do thesouro. 

Art. 4.' Em cada comarca, excepto nas de Lisboa e Porto, haver6 um 
s6 recebedor encarregado da cobrança dos impostos e rendimentos actual- 
mente a cargo dos recebedores de concelho. 

Art. 6.' Os recebedores de comarca, por si ou por propostos seus e 
debaixo de sua responsabilidade, serão obrigados a proceder 8 cobrança 
das contribui~bes de repartição e lançamento em cada uma das freguezias 
comprehendidas na respectiva comarca, e fóra da sua sede, um dia pelo 
menos durante cada praso dos que forem fixados para a abertura dos co- 
fres, precedendo edibaes e todos os meios de piiblrcldade. - 

Art. 6.' A cobrança das contribuiçòes de repartiçjo e lançamento será 
feita em 4 prestações trimestraes Em vez de 3 por cento ou 40 reis 
de aviso, a que pelo decreto de 27 de junho de 1838 estão obrigados os 
contribuintes que nãio satisfazem á bocca do cofre as suas collectas, addi- 
cionar-se-ha, a titulo de multa e com applicayão Bs falhas da respectiva 
contribuição, 1 por cento sobre a collecta por cada trimestre que decorrer 
sem que o contribuinte satisfaça a sua importaiicia. S6 depois de encerrado 
o cofre para a arrecadaçáo da quarta e ulttma prestação poderá ter logar 

a execução pelo principal e multas. E m  Lisboa e Porto a execução terá 
logar findo cada semestre. 

$ unico. O governo poder& alterar os prasos marcados n'este artigo, 
quando as conveniencias do serriço o exigirem; harmonisando-se n'este 
caso as dispoâi~ões d'este artigo com os prasos que forem estabelecidos 
para a cobrança. 

Art. 7." As quotas que competi~em aos recebedores serão contadas por 
inteiro quando a cobrança se hou\er effectuado dentro dos prasos estabe- 
lecidos para a abertura do cofre; por dois terços quando o pagamento 
voluotario se effectuar depois d'esses prasos; e por um terço quando tiver 
logar por effeito de exec"çáo. 

Art. 8." O goFerno procederd .4 rerisào das tabellas de quotas e emo- 
lumentos que pelo serviço fiscai recebem os funccionarios administratiros 
e os de faz'end'a. 

Art. 9." A despeza proveniente da reforma do serviço de fazenda, au; 
ctorisada pela presente lei, nâo poder8 exceder em somtna superior a 
30$004000 reis a despeza actual com o mesmo serviso, comprehendendo 
as gratificações por seniço extraordinario e fóra das horas do expe- 
dieite. 

$ unico. N'esle augmento de despeza não se comprehendem os venci& 
mentos de reforma nem as differenças que possam resultar da revisão das 
tabellas de qnotas auctorisada pelo artigo 8 O 

Art. 10 O O goFerno dar& conta 6s cortes do uso que fizer das aucto- 
risacões concedidas pela presente lei. 

Art. 1 1 . O  Frca retogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc Dada no Paço de Cintra, aos 11 de agosto 

de 1860. - EL-REI (com rubrica e guarda). - Anlonto José d'AvaJa. - 
Logar do s&llo grande das armas reaes 

Carta de lei, etc. 
(Ko Daa~zo de Lzslioa de 23 de agosto, nao 191). 

Decreto de 3 de novembro de 1860 

Tomando em consideração o relatorio dos ministros e secretaria d'estado 
dos negocios do reino e da iazenda. hei por bem, usando da auctctrisação 
concedida ao meu goueruo pela carta de lei de t i  de agosto ultimo, de- 
cretar o seguinte: 
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TITULO I 

Da administração superior da fazenda publica 

Artigo 1 .O A organisação da secrelaria d'estado dos negocios da fazenda 
e das direcções geraes do thesouro publico continuará a ser a que esta- 
beleceu o decreto de I 0  de noveinbro de 1849, com as motlificaçòes de - 
terminadas no presente decreto. 

Art. 2." Os quadros da secretaria d'estado dos negocios da fazenda e 
das direcçòes geraes do thesouro publico $20 firados nas tabellas n."" e 

, 2 jmtas a este decreto e que d'elle iwem parte. 
Art. 3.' Os directores geraes do thesouro publico sdo nomeados livre- 

mente pelo governo, devendo recahir a escolha em pessoas de reconhecida 
capacidade e especiaes conhecimentos nos assumptos das respectivas di- 
reqões. 

Art. 4.' Os chefes de repartiçào das direcçaes geraes do thesouro pu- 
blico sJo escolhidos entre os primeiros officiaes, preferindo em igualdade 
d e  circumstaneias os que sejam ou tenham sido inspectores de contribui- 
ções ou delepados do thesouro. 

Art. 5.' H a ~ e r á  sete inspectores de contribuiçóes, qiie serão escolhidos 
entre os primeiros e segundos officiaes das direcções geraes do thesouro 
publico. 

Art. 6.' Os Iogares d e  inspectores de cori~ribuições são commissaes 
temporarias reloavers  a arbitrio do governo. 

$ 1.' Os inspectoies de contribuições conservarão o logar que tinham 
antes de serem nomeados para estas commissões, e terao accesso segundo 
as regras estabelecidas 

$ 2.' O bom servrço que prestarem a o  desempenho das mesmas com- 
missões será em igualdade de circumsiancias um titulo de preferencia para 
o referido accesso. 

Art. 7.' Os inspectores de eontribuiçòes, alkm do ordenado que lhes 
compele pelo logar que t&m no thesouro, receberão uma gratificayão que 
ser& fixada pelo ministro sobre proposta do director geral respectivo. 

Art. 8.' 1É creado um consellio que se drnominard conselho geral das 
alfandegas, e ser8 composto do ministro e secretario d'estado dos iiegocios 
da fazenda, presidente, do director geral das alfaiidegas e contribuições 
indirectas, de seis vogaes e de um secretario com joto. 

$ unico. Haverá até tres supplerites para substituir na5 suas faltas os 
vogaes effeeti\os. 

Art. 9.' O conselho geral das alfandegas reunir-se-ha pelo menos uma 

vez por semana. Terá al&m d'isto toda: as mais sessões qiie a necessidade 
do serviço exigir. 

Art. 10 O Alkm das attrlbuiçoes que exerce a actual commissão das 
pautas compete ao conselho geral das alfandegas: 

1." Proceder aos inqueritos, insestigações e trabalhos preliminares para 
a forma~ão, revisao e piiblicayáo dds pautas das aliandegas; 

2,O fiIodifiear e ~egii!ar nos casos omrssos as disposições das pautas. 
!$ unico. As resoluqões tomadas por xirtude do disposto n'este artrgo 

serÃo publicadas na folha official do governo. 
Arl. 11." Os membros do conselho geral das alrandegas iencerão a 

@ratificação annuai de 200$000 rkis, que poder30 accumular com qualquer 
outro sentimento. Esta dispostç;o não comprehende o presidente do mesmo 
conselho. 

$ 1 O Os togaes ~uppientes, pelo tempo que serrirem, vencerão a parte 
correspondente da prat i f i~açá~ dos vogaes effectivos que sribstituirem, a 
qual sera deduzida da gratificaçào dos mesmos iogaes. 

$ 2.O O secretario do conselbo geral das alfaridegas terá a gratificação 
annual de 600J000 rkis lr7re de dedurçõec. U'esta gratBcasao se deduzirá 
a importancia de qiiaesquer outros \enciincntos que tenha. 

Art. 12 I)a parte dos einolumentos da alfaiidega grande de Lisboa, 
que se distribue pelos seus empregados, se deduzirá mensalmente a quantia 
de 230&000 réis, que será applicada ao pagamento das gratificações dos 
membros e secretario do coriseliio geral das alfandegas e as despezas do 
expediente do mesmo consellio 

Art. 13 " Ficam extinctas a commissbo das pautas ereada por decreto 
de 28 de dezembro de 1852, e a commiss2.o revisora da pauta geral das 
alfandegas creada pelo decreto de 25 de outubro de 1859. Os negocios 
que estavam confiados a estas duas cornmissões passam. no estado em que 
se acharem, para o conselho geral das ulfandegas 

Art. iá.' As promoções nas &&rentes classes de empregados qiie con- 
stifuem os quadros da secretaria d'estado dos nrgocios da fazenda e das.  
direcções geraes do thesouro publ,co serao feitas dentro da classe imme- 
diatamente inferior,  referindo a antiguidade em igiialdade de circum- 
stancias. 

$ 11 Por antiguidade entender-se-lia o tempo de serFrço effectiro. 
2 " Nas direcções geraes do thesouro sera contada a antigui- 

dade em relaq&o a todos os empiegddùs qire conslrluem o quadro do 
rnesiuo tliesouro- 

Art. 1 5 . O  Quando eni qiialq~er classe se rido encontre nenhum empre- 
gado suficientemente babilitddo para passar á classe immediatamente su- 
perior, Iiaierá concurso a que serio admrt~idos os candidatos que, tendo 
$1 anuos de idade completos, possuam pelo menos os requisitos exigidos 
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no artigo 1 6 . O ,  preferindo os que em igualdade de circumstancias tenham 
qualquer curso superior. 

Art. 1 6 . O  Para os logares de amanuenses de  4." classe serdo ekigidas 
as seguintes habilitaçbes: 

1 . O  Dezoito annns completos de  idade; 
2.O Bom comportamento moral e cicil: 
3.' Ler e escreler bem e correctamente; 
4." Grammatica portuguezn; 
5." Principios geraes de arithmetica elementar; 
6.' Conhecimento suffi;iente de uma das Iinguas irigleza ou franceza. 
Art. 17.D Nds nomea~ôes para os logares de amauiieuses de 2." classe 

do thesouro pui>lico serdo prelendos em igualdade de circumstancias os 
aspirantes de  I a e 2 "Iasse das repartições de fazenda dos districtos e 
os escripturdrios das repartiçòes de fazenda dos concelhos 

Art. 18.' Havendo na secretaria d'estado dos negocios da fazenda, ori 
nas direcções geraes do thesouro publico, empregados com cartas de ba- 
chareis formados em direito, poder-lhes-h20 ser commettidos a exame os 
negocios que in~olverem maleria jiiridica al8m dos trabalhos ordinarios que 
tenham de desempenhar. N'este caso os rereridos empregados terão uma 
gratificarão annual proporcionada ao sertico extraordinario que prestarem 
e ás probas de aptidão que n'elle tiverem dado. Estas gratificações poderào 
eleiar-se ate 200$i000 reis, e serão fixadas pelo ministro sobre proposta 
do official maior ou dos respecti\os directores geraes. 

$ 1.' A importancxa totd d'estas gratificações njo  poderá exceder a 
2:000,&000 reis annriaes. 

$ 2." Os empregados bachareis de que trata este artigo serão preferidos 
em igualdade de circumstancias no provimento dos logares de ajudantes 
do procurador geial da fazenda. 

TITULO I1 

Da administração da fazenda publica nos districtos administrativos 

Art. 19." A administração da fazenda publica nos districtos continua a 
ser exercida segundo as disposiç6es dos decretos de  12 de dezembro de 
1842 e 10 d e  novembro de 1849, saltas as modificaçbes estabelecidas 
nos artigos seguintes: 

Art. 20 O Os delegados do thesouro serão escolhidos de  futuro d'entre 
as classes dos primeiros e segi~ndos officiaes do thesouro, preferindo-se os 
que ti irrem exercicio na direcy8o geral das contriku:ç6es directas, quanto 
s q a  compativel com o serrico d'esta direcçào. 

Art. 21.' Os logares de delegado do tliesouro constituem commissões 

temporarias, cuja d u r a ~ á o  não excederá o espaço de 3 annos. Findo este 
tempo os oEciaes do thesouro que servirem os ditos logares poderão, 
quando a conleniencra do serviço o exija, ser reconduzidos por nova no- 
meação. 

$ uuico. Sdo appltca~eis aos delegados do tliesouro as disposições do 
' 

$ 2.0 do artigo 6." 
Art. 22 " AICm dos ~encimeutos que competirem aos delegados de  the- 

souro serti aboiiada a cada delegado a quantia em que se calcularem as  , 

despezas de  \iagem aos districtoi e con&ihos que \isitarem. 
Art. 23 Os primeiros 06ciaes da, repdrtições de fazenda dos districtos 

de  Lisboa e do Porto terão accesso para segundos officiaes das drrecçòes 
do thesouro, e os segiindos officiaes das repart~sões de fazenda de todos 
os outros districtos para drnanuenses de primeira classe; aquelles em con- 
correncia com os amanuenses de primeira classe, e estes com os de  segunda 
do mesmo tliesouro. 

Art 2$: Para as nomeaçòes de aspirantes de  segunda classe das re- 
partiqões de  fazenda dos districtos serão preferidos em igualdade de  cir- 
cumstancias os escripturarios dos escrivies dc fazenda do respectivo dis- 
tricto. 

Art. 25: Todos os concelhos do reino e i!has ad~acentes serão classi- 
ficados em tres ordens segundo a importancia media das quotas dos oltimos 
tres annos recebidas pelos respecti~oq escrilães de fazenda. A ~tabella 
n.' 3 designa a classificação dos concelhos Esta classificação poder& ser 
alterada na epocha designada no artigo 61." 

Art. 2 6 . q u a n d o  n'um concelho de  primeira ordem de qualquer distri- 
cio iagar  algum lagar de escri\ão de fazenda, ser& protido n'algum dos 
escr i~ães  dos concelhos de segunda ordem do mesmo districto ou nos de  
terceira na falta dos de  segunda, e bem assim ser30 pro\idos os de segunda 
ordem n'algum escriizo dos de terceira. 

$ unico Na nomeaçjo dos escri1;tes d e  fazerida de tercetra ordem serão 
preter:dos os aspirantes de primeira e segunda classe das repartições de 
fazenda dos districtos respectivos e os escripturarios dos escrivães de fa- 
zenda dos mesmos districtos. 

Art. 21." Aos logares de escrivães de fazenda de qualquer ordem po- 
dem concorre1 com os empregados mencionados no precedente artigo, e 
serão preferidos em igualdade de circumstancias os individuos que tenham 
qualquer curso superior. 

Art 28.O Os escrivães de fazenda dos concethos de primeira ordem terão 
acresso para segundos officiaes dai direc(6es do thesouro em concorrencia 
com os amanuenses de primeira classe do mesmo thesouro. 

Art. 29.O Os ejcrivães de Fazenda nos concelhos de  primeira ordem 
terão dois escripturarios, e um escripturario todos os demais escriíáes, 
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com o ordenado de !20$000 rbis, d excepqão dos bairros de Lisboa e do 
Porto qiie terão 180b000 reis. 

$ 1.' Os vencimentos d'estes escri~~tiirarios que actualmente são pagos 
pelas camaras municipaes serão satisfeitos pelo thesouro, addicionando-se 
a sua importancia aos contingentes dos re~pectrros concellios. 

A precedente disposição ficd dependerite da  appro\afão das edrtes. 
Art. 30." Em cada comarca excepto nas de Lisboa e do Porto ha\er& 

um so recebedor encarrega20 da cobranca dos impostos e rendimentos 
actualmente a cargo dos recebedores do concelho. 

Nas comarcas de  Liiboa e Porto continuara o ser\lço da administração 
e arrec?$açiio da fazenda da mesma lórmn que se acha rslabelecido. 

Art. 31." O recebedor terá os propostos da sua escolha que forem au- 
ctorisados pelo gorerrio, ha~endo  sempre iim em cdda concelho, e terá 
tambem os cobrddores de  freguezia que forem necessarios para que se 
concilie a conleniencia do serviço com a comniodidade dos poios. 

$ unico Os recebedores de  comarca, beni como os seus pioposios e 
cobradores de fr~guezia, Posarão das mesmas immiiriidades que competiam 
aos recebedoies de concelho. 

Art. 32." Os recebedores de comarca por si ou pelos seus propostos e 
cobradores, e debaixo de sua responsabilidade, ser20 obrigados a proceder 
a cobranca das contribuições de reparíicão e ian~amento em cada uma das 
fregiiezias comprehendidas na respecliva comarca um dia pelo menos em 
cada um dos prasos fixados para a dbertura dos cofres, precedendo editaes 
e todos os meios de publicidade. 

$ unico Será afixado com aiitecedencia de oito dias pelo menos a porta 
da igreja parochial o edita1 do recebedor em que declare o dia e local em 
que estara aberto o respect.iío cofre dentro da fregue~ia. 

Quando houier grande aMoencia de coniribuintes a recebedoria estara 
aberta todo o dia para que todos os concorrentes sejam admitlidos sendo 
~oss ivei  

Art. 33." As quotas que ficam competindo aos recebedores ser-llies-hão 
contadas por inteiro quando a cobranra se h o u ~ e r  efTectuado diirante os 
prasos estabelecidos para a abertura do cofre, por dois tersos quando o 
pagamento voluntario se effectunr depois d'esses praso~,  e por um terço a 
respeito das contribuiçries e dos impostos que se arrecadarem por effeito 
de  execuçào. 

Art. 34"s 3 por cento a que, em ,irtude do decreto de 27 de junho 
de  1838, estão obrigddos os cr~ntiibuintes que não satiqfazem as suas col- 
lectas bocca do cofre ficam pertencendo a fazeridd. 

Ar? 35 Haierá iiin escnrao de fazeiida ria cabeça de comarca e outro 
em cada iim dos outro3 concellios da mesma comarca. 

Art. 38." Os escrivdes de  fazenda dos concelhos continuam a ter  todas 

as attribuições que ate agora Ihes t&m pertencido, com exceprão sómente 
das que por este decreto passam paia os escrirães de  fazenda da cabeça 
de  comarca. 

Art 37.' 4 arrecad,rqão da receita -ientuaI no concelho que não for 
cabeya de cornar(a sera feita pelo proposto do recebedor da comarca, e 
continuar8 a ser fiscalisada e escripturada pelo escri\ão de fazen,'a do con- 
celho onde esta ariecadação se effectdar. 

Art. 38." Os escrivães de  fazendd dos concelhos remetterão ao escriv8o 
de fazenda da comarca, no fim de cada mez, uma certidão da receita elen- 
tua1 arrecadada n'esse mez, extrahida dos competentes livros, á similhança 
das que ate hoje têm enviado á respectiva reparlição de fazenda, e no 
fim de cada anno economico remetterão tambem os proprios livros con- 
venientemente encerrados, a fim de que possam acompanhar a remessa 
que tem de fazer-se pdra a mesma repartição dos livros e contas dd res- 
ponsabilidade do recebedur da comaica. 

Art 39.' Compete aos escr11;es de fazenda dos concelhos rigiar se os 
agentes do recebedor da cornarea cumprem os seus deveres, dando logo 
parte ao reGpectivo delegado do thesouro de qualquer arto por elles pra- 
ticado em contra! encão dos mesmos de\ eres. 

Art. 40." Toda a escripturação das contas da responsabilidade do rece- 
bedor de conarca sera fi.ita pelo e~c r i r ão  de idzenda da mesma comarca, 
o qual exercerá a comprtcnte Gzcalisa@o do nieimo modo que %e tem 
prdticado ate agora com relayão ao recebedor do concelho, sendo auxiliado 
pelos e*critães de fazenda dos demais concelhos da mesma comarca quanto 
i arrecadacão da receita ereiitual que n'esces concelhoi se effectuar. 

Art. $1.' Nas repartiqòes de fazenda (10s districtos e nas dos concelhos 
ou bairros de Lishoa e do Porto ierar-se-hão os emolumentos estabelecidos 
nas tabellas juntas n."' 4 e 3, para terein a applicaçao determinada nas 
mesmas tabeiids 

Art. 4'2 "o falta de pagamento de  documentos de cobrança dentro 
dos prasos legaes o recebedor de comarca processard logo as competentes 
certidões para por e11ùi se  proceder executi~amente contra os devedores, 
e as rernettertí ao escri\ão de fazeridd do respectivo c,onceliio, acompanha- 
das de guia datada e assignada por elie, na qual irão desigriados os numeros 
e importaricras das rert,dães remettid,:~. 

Art. 4 3 "  O escrir20 de fazenda do coricelho dciera conferir immedia- 
tameute as  certidões de que trata o artigo antecedente com a guia que as  
acompanhou, e achando-as coriformts a s i m  o declarará na mesma guia, 
que logo enriurá ao recebedor da comarca. 

Art. 4d.O Fe,ta a conferencia, como fica dito no artigo aniecedente, o 
eseri\iio de fa~eiidd do coricelho foirnar8 immediatamente em duplicado a 
competente reldção, que dererá eupiar ao delegado do thesouro para este 
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auctoiisar os procedimentos que houierem de ter logar contra os deue- 
dores. 

Art. $5." Logo que as relações forem devoliidas ao escrivão de fazenda 
do concelho e que o delegado do tliesouro ti icr auctorisado o processo 
executivo, o mesmo e~crivão apresentará as ditas relações ao administrador 
do concelho, o qual lançara n'ellas o seu despacho, auctorisando todos os 
actos execiitivos que forem necessarios para embolso da fazenda. 

$ 1 . O  O escrivào de  fazenda do concelho terá um protocolo, no qual 
serão notados o dia e hora em que forem entregues as relações ao admi- 
nistrador do concelho e em que este as restituir ao escriião de fazenda. 
Ambos estes funccionarios assigiiacão as notas referidas no protocolo. 

$ 2.. O escrivão de  hrenda passará certidão do despacho que tem de 
ser lançado segundo a disposição d'este artigo, para a mesma certidão se 
juntar ao processo que deva instaurar se a respeito de cada contribuinte. 

Art. 46.O Quando o administrador do coricelho não lance o despacho de 
que trata o artigo antecedente no praso de 25. horas, contadas desde que 
as relações para tal fim lhe forem apreseriiadas, o escrivão lavrará o com- 
petente aula, que remetterá logo ao delegddo do thesouro. 

Art 47.' O deiegddo do ihesouro, logo que liver recebido o auto a que 
se refere o artigo antecedente, lanyará n'elle o seu despacho, determinando 
que o escrirão de fazenda proceda e faça proceder a todos os actos exe- 
cutiuos que forem necessarios para emholso da fazenda, contra os contri- 
buintes mencionados no duplicado da relação de que trata o artigo 43.' 

$ unico. D'este despacho o escritdo de  fazenda passara certideo para 
se juntar ao processo que deia instaurar-se a respeito de  cada contribuinte. 

Art. 48 O Os delegados do thesouro participarão immediatamente ao 
ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda o que occorrer nos 
casos previstos nos artigos 45.' e 46.' 

Art. 4 9 . 9 e  o administrador do concelho deixar por qualquer crrcum- 
stancia de comparecer em algum actn que exija a sua presença, será sub- 
stituido pelo escrivâo de fazendd, e esse acto terá a \alidade que teria se 
o administiddor estiresse presente. 

$ unico Dada a h-pothese prewsta n'este artigo as func~ões de escriváo 
de  fazenda serão exerctdas pelo recebedor da comarca o11 pelo seu proposto. 

Art 50 O O administrador do concelho perde o direito aos respectivos 
emolumentos por todos os actos que dei tar  de praticar, rerertendo os 
mesmos emoliimentos em fasor de quem o t i \er  substituido. 

Art B!." Aos empregados na f i~cal isa~ão e arrecadação dos rendimentos 
publicos nos districros ficam competindo as quotas marcadas na tabella 
n.' 6 junta a este decreto e que d'elle faz parte. 

$, unico. A tabella a que se  refere este artigo terá execução do 1 . O  d e  
janeiro de 1861 em diante, e poderá ser reiista pelo governo depois de 

findo o primeiro anno de execução do novo systema tributario creado pelas 
cartas de  lei de 30 de junho e 30 de julho do corrente anno. Esta revisão 
tera por fim effectiiar as alterafões que forem necessarias para economia 
da fazenda ou para augmentar os vencimentos de alguns empregados por 
maior conienienciâ do serrico, o11 para melhorar a classificaç7fa dos con- 
celhos nas tres ordens estabelecidas no artigo 25 O 

Art. 52.O Os thesoureiros pagadores dos districtos vencerão em logar 
das quotas que actualmente percebem iim ordenado fixo e uma gratificata0 
para falhas conforme a tabella n.O 7. 

Art. 53.O Um decreto especial estabelecerá o quadro das repartições de 
fazenda dos districtos e os \encimentos dos seus empregados. 

TITULO 111 

Das cauções ' 
Art. 54.' Todos os thesoureiros, recebedores, pagadores, fieis e outros 

quaesquer responsareis de iiomea~ão do goserno, ou que pertenqam a es- 
tabelecimentos subsidiados pelo thesouro. ficam em seu nome ou no do seu 
Bador obrigddos a prestar caução em dinheiro depositado nos cofres cen- 
traes dos districtos e nas caixas centraes do niinisterio da fazenda, ou em 
inscripções pelo seu valor no mercado. 

$ unico. Será porkm admittida a caucão de hqpotheca especial em pro- 
priedades quando os logares, depois de posto3 a concurso duas vezes, não 
tiverem oppositores que offereçam deposiio em dinheiro o11 em inscripções. 

Art. 55." Nos casos em que for admittida a cauçào por meio de hypo- 
theca em propriedades, segundo o disposto no $ unico do artigo antece- 
dente, essas propriedades representarão um valor igual ao que tena a 
caiiçeo se  fosse prestada em dinheiro ori em inscripções, e mais um terço 
das respectiras ~mportancias. 

$ i." Esta disposição 6 applicarel aos actuaes thesoiireiros, recebedores, 
fieis e outros quaesqner respousaieis, quando no praso de um mez não 
substituam as suas fianças pelo modo estabelecido no artigo 54.' 

$ 2." O valor da propriedade hypothecada não poderá ser tomado em 
consideração por quantia superior á que e s t i ~ e r  descripta na matriz. 

Art. 56." O goierno fixará pelos competentes ministerios as quantias 
por que deverem ser prestadas as cauções, e 6 auctorisado a augmentar 

1 Sobre o processo das eanções dos rxaetorer. e rrsuuu3dveis vej as ina6rucções re- 
gulan1entart.s de 14 de novembro de 1880 -(NO L)zarw de Lisboa de 14 de novembro, 
n0:65) 
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ou diminuir o quantitativo que para ellas for estabelecido, tendo em \isla 
a maior segurança da fazeuda e a cori\eniencia do serviço 1. 

Art. 57.O O go\eino pagarh regularmente o juro de 5 por cento pelas 
quaiitias que titerem dado cntrada por deposito nos cofres centracs dos 
districtos ou nas caixas centraes do ministerio da Idzeiida. 

Ar t  5 8 . O  A approiaczo de todas as caiiçbes fica competindo á direcção 
geral da tliesouraria do minrs:erio da fazenda, por onde serão expedida5 
as instrucções necessarias, regiilnndo a apresentação das mesmas cauçòei 
e a fórma dos respecti~os processos. 

TITULO 1V 

Dispos~çóes diversas 

Art. 59.' Podem ser aposentados com o ordenado por inteiro os em- 
pregados da secretarid Testado dos negocios da fazenda c das direcçõep 
geraes do thesouro publico que, tendo 30 aiinos o11 mais de bom e effectivo 
serriço, e pelo menos 5 na classe a que pertencerem, se acharem inhabi- 
Iitados para coiitinuar a servlr por impossibiliddde phlsica ou moral devi- 
damente comprovada. 

i." Nao tendo os O aiinos de serrico de que faz mencão este artigo, 
e reuiiindo as oiitras circurnstancias, podem ser aposentados na classe im- 
mediatamente inferior 

$ %.O Os empregados que tiuerem menos de 30 annos de serriço, ve- 
rificando-se n'elles os outros requisitos declarados n'este artigo, podem ser 
aposentados com metade do ordenado, se tiIerem 20 annos ou mais, e 
com um terfo, se tiierem i 5  annos ou mais de bom e effecti~o sersiço. s 3 O No tempo de sersiso d'estes ei-ilpregados para os effeitos da 
aposentaçáo conta-se o que tiierem prestado em qualquer repar t i~ão de 
fazenda. 

Art. 60 O As disposições do artigo antecedente sdo applicareis aos em- 
pregados das repartirões de fazenda dos distr~ctos 

Art. 61." As repaitições de fazenda subalternas de  cada districto ser80 
lisitadas pelo merios duas \ezes em cada aoiio Estas bisitçs terão togar 
quando a maior con\enieiiria do servico aeaim o exija. Uma d'estas visitas 
será sempre feita pelo delegado, e a outra podel-o-ha ser por urn empre- 
gado nomeòdo pelo delegado. No primciro caso os delegados perceberão 
a gratificação estabelecida para oi risitadores, deixdndo de vencer as re- 
specti~as quotas pelo tempo que durar a sua ausencia quando exceder a 

1 Vg , quanto a fixacão da4 c a ~ ~ f i e : :  dos rerebdores das coniarcas do ~ontinente 
e illias a6jari,ntes, o ninppa junto ao decreto de i 5  de maio de 4880 (Xo Dznrzo do 
Governo de 49 de maio, n 120). 
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15 dias, sendo des ta  hypothese as quotas pagas ao empregado que substi- 
tuir o delegado pelo tempo que durar a sua substituiçãio. 

Art. 62.O Quando por effeito de execuçbes administrativas devam ser 
arreniatados rendimentos de propriedades rusticas ou urbanas, a arremataçào 
terá logar por tantos anuos qunntos forem necessarios para completo embolso 
d a  fazenda e custas da execução, satisfazendo logo o arrematante a respe- 
ctiia importancia total. s unico. Qoarido a somma que o thesouro receber for supeiior á divida 
executada, a differença será arrecadada por deposito para ser restituida a 
quem competir em virtude de determinação do respectivo delegado do 
tbesouro. 

Art. 63.' O official maior da secretaria d'estado e os direclores geraes 
do thesouro, reunidos em conferencia e consultando os chefes de  repartição 
e os empregados que julgarem conveniente, proporão sem perda de tempo 
os methodos que por sua simplificação possam produzir o mais rapido 
andamento dos negocios sem prejuizo da regularidade do serriço. 

Art. 64." Regiilamentos especiaes desinvolrerão as diversas disposiçòes 
d'este decreto. 

Os ministros e secretaiios d'estado dos negoctos do reino e da fazenda 
assim o tenham enteudido e façam executar. Paço, em 3 de novembro de  
1860.- Rsr. - Maryuez d~ Loulé - Antonao José d'Avzla. 

(Omittimos as tabellas juntas a este decreto). 
(Ko Dzarao de Ltsboa de 6 de novembro, n ' 264). 

Lei de 22 de fevereiro de 1861 

Dom Pedro, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos snbditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e nós queremos a lei seguinte : 

Artigo I." Os vencimentos dos escripturarios dos escrivães de fazenda, 
que actualmente são pagos pelas carnaras municipaes, serão satisfeitos pelo 
thesouro, addicionando-se a sua importancia aos contingentes dos respe- 
ctivos concellios, nos termos do artigo 29.O 5 1." do decreto de 3 de no- 
vembro de 1860. 

$ 1 .O Os vencimentos dos mesmos escripturarios, nos concelhos de Belem, 
Olivaes e Villa Nova de Gaia, ficam igualados aos dos escripturarios dos 
eseri~ães de  fazenda dos bairros de  Lisboa e Porto. 

$, 2 . 9 0  concelho de  Villa Nova de Gaia haverá tres dos referidos 
escriptura rios. 

Art. 2 . 9 1 n d o  o primeiro anno da  execução do novo systema tributario, 
07 
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creado pelas cartas de lei de 30 de jurilio e 30 de lulho de 1860, poderá 
o goveriio rever e alterar a tahella dds quotas dos empregados admini- 
et~;atir,os e de fazenda a que se refere o artigo 51." do decreto de 3 de 
novembro de  1860. 
, Ar.rt. 3.' Pica revogada a legislação em contrario. 

Mandamos portanto, ete. Dada no Paço das Necessidades, aos 22 de 
fevereiro de ~ ~ ~ I . - E L - R E I ,  com rubrica e guarda.-Antoilzo José d;lvda. 
-Logar do s&llo grande das armas reaes. 
, Carta d e  lei, etc. 

(No Dzffirzo de Lz~boffi de 5 de março, n: 51). 

Lei de 1 de julho de 1867 

,Dom Luiz, por graça de Deus, rei de  Portugal e dos Algarres, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decreta- 
ram e 116s queremos a lei seguinte: 

CAPITULO I 

Da organisação do minislerio da fazenda 

..................................................... 
Ait. 3.O O official maior, secretario geral do ministerio da fazenda, e 

os directores geraes do thesouro serào nomeados livremente pelo goterno, 
devendo recahir a escolha em pessoas de reconhecida competencia nos 
assumptos da secretana e das direcções. 

$ L . O  O official maior e os directores geraes são chefes superiores de 
administração de fazenda, e n'essa qualidade gosâ~ão de todas as honras 
qpa Ihes competem. 

$ 2." Os funccionarios de que trata o 4 aiiteíedeiite são considerados 
empregados dos respectivos quddros para todoí os effeitos. 

..................................................... 
Art. 14.' São causas de demissão: 
1 . 2  pronuncia definilisa nos crimes de peita, suborno, peculato, con- 

eussão, falsidade, moeda falsa, estellionato, furto, roubo e homicidio; 
2." A revelação do segredo da secretaria e o abuso de confianya em 

materia de sertiço publico, devidamente comprovado; 
3." A impossibilidade permanente phjsica ou moral de exercer o em- 

prego, quando o empregado não pod6r ser aposentado; 

4." A frequcncia de faltas não justi6cadas, depois de duas suspensaes 
por este motivo. 

Art. 15.' A condemnabão definttiva por qualquer crime não enumerado 
no n.' 1.' do artigo 14." 8 causa de demissso ou suspensão segundo a sua 
gralidade. 

Art. 16 Sdo causas de suspensão: 
1.' A pronuncia defiriitiia em qualquer dos crimes a que se refere o 

artigo antecedente ; 
2.' A [alta de comparecimento nas respectisas repartições por mais de  

3 dias, sein ser competentemente justiricada, e a ausencia das mesmas 
repartições sem previa licença do official maior ou dos directores geraes; 

3.' A negligencia ou qualquer acto ou omissão culposa, pelo qual o em- 
pregado falte ao cnmprrmento dos seus deveres depois de admoestado; 

4.." desobediencia voluntana ás ordens superiores em objecto de  ser- 
tiço publico das suas attribuiçties 

Art 1 7 . q a s  hjpotheses do artigo 1 B . O  e n." 1.' do artigo antecedente, 
a suspensão nunca será inferior ao tempo que decorrer desde a pronuncia 
até ao julgameuto definitivo e ao da duração da pena ein que o r60 foi 
condeninado Esta suspensdo s6 poder6 ser imposta por portaria. 

!$ 1 " Nas h!potheses dos n."" O, 3." e 4.0 do mesmo artigo, a suspensào 
poderá ser impostas até 8 dias pelo oficial maior ou directores geraes, 
que darão logo conta ao ministro, que a poderá levantar. 

$ 2 Fóra dos casos decl~rados n'este artigo a suspensSo náo poderá 
exceder a 3 mezes. 

Art. 18.0 O effeito da suspeiisão 6 privar o empregado siispcnso do 
exeicicio do emprego e dos vencimentos coriespondentes, que lhe serao 
restituidos se ror absolvido. 

Art 19"  No caso prelisto n2 drtrgo 14." se o empregado demittido 
se rehabilitar para o exercicio do emprego, póde ser reintegrado logo que 
hajavacarura, independentemente de nopo concurso. 

Art. 20.0 Fóra dos casos previstos no artigo 15 " n." 1.' e artigo 15.', 
nenhum empregado p6de ser demittido ou suspenso sem primeiro ser ouvido. 

Art. 21." Kos casos menos graFes p6de o miiiistro reprehender o em- 
pregado que faltar aos seus deieres. 

!$ unico. Igual faculdade têm o official maior e directores geraes. 
..................................................... 
(Otnzll<rnos o capzlulo li, - da  admk~straçâo da fasenda pubizea nnb 

dislrrctos, - e o capitulo 111, - do contenezoso fiscal -). 
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CAPITULO IV 

Disposições diversas 

.................... ................................ 
Art. éã." Fica reiogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço da Ajuda, em 1 de julho de 

1867.-EL-REI, com rubrica e guarda.-Antonzo Nana de Fontes Peretra 
dc Mello. -(Logar do s&llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(Omzttimos as tabellas juntas a esta lei).  

(No Dzuno de  Lzsbon de 12 de julho, n f53). 

Decreto de 13 de fevereiro de 1868 

Tomando em considerayão o relatorio do ministro e secretario d'estado 
dos negocios da fazenda, e tendo ouvido o conselho de ministros; hei por 
por bem decretar o seguinte: 

Artigo unico. Ficam suspensas para todos os effeitos as disposições da 
carta de lei 1 de julho de 1867, que modificou a organisação da secre- 
taria d'estado dos negocios da fazenda, direcsões geraes do thesouro 
publico e administração da fazenda publica nos districtos administrativos 
do reino, e bem assim as do respecti~o reguldmento de 19 de dezembro 
do mesmo anno, até que sejam resol$idas pelas cBrtes as propostas de lei 
que o governo Ihes ha de apresentar sobre o assumpto de que se trata. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha 
entendido e faça executar. Paço, em 13 de fe~ereiro de 1868. -REI.- 
José Dias Fwrezra. 

(No Danrzo de Lzsboa de  18 de fevereiro, n a  36). 

Decreto de 14 de abril de 1869 
Tendo em eonsideraçSo o relatorio dos ministros e secretarios d'estado 

das diversas repartições, hei por bem decretar o seguinte: 

Organisação do ministerio da fazenda 

Artigo i ." A orgdnisaçdo da secretaria d'estado dos negocios da fdzenda, 
e das direcções geraes do thesouro publico, continuará a ser a estabelecida 
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pelos decretos de 10 de nolembro de i849 e de 3 de novembro de 1860, 
com as modificações determinadas no presente decreto. 

Art. 2.' Os quadros e uencimentoc dos empregados da secretaria d'estado 
dos negocios da fazenda e de cada uma das direccócs geraes do thesouro'sào 
especiaes, e constam das tabellas n.O" 1 e 2, que fazem parte d'este decreto. 

$ 1.D São mantidas as gratificações auctorisadas por lei ao official 
maior, secretario gera1 do ministeno da fazenda, aos directores geraes do 
thesouro, e aos chefes de repartição, tanto da secretaria d'estado como 
do thesouro. 

$ 2.O São igualmente mantidos os supplemeutos de ordenado determi- 
nados pela lei de 16 de abril de 1867, e nos termos da mesma lei. 

$, 3." As gratificaçòes para falhas ao thesoureiro pagador do ministerio 
da fazenda e aos seus fieis ajudantes são do mesmo modo mantidas. 

4 Os hachareis formados em direito, que actualmente pertencem 
aos quadros da secretaria d'estado dos negocios da fazenda, e das direcções 
geraes do thesouro, continua~ão a tencer a gratificação estabelecida no 
artigo 18.O do decreto de 3 de novembro de 1860; mas os que de futura 
forem nomeados serão equiparados em vencimentos aos outros empregados 
das respectivas classes. 

Art. 3 O oficial maior, secretario geral do ministerio da fazenda, e 
os directores geraes do thesouro publico, serào nomeados livremente pelo 
governo. 

Art. 4 " Os chefes de reparttçao serão nomeados d'entre os primeiros 
officiaes, sobre proposta do official maior, secretario geral do ministerio, 
ou do director ierál respectiio. 

- 
Art. 5.' As promosões serão feitas alternadamente, uma por antiguidade 

na classe immediata inferior kquella onde se dér a vacatura, e outra por 
concurso u'essa mesma classe 

Art. 6.' Os amanuenses da secretaria d'estado, e os amanuenses de 2." 
classe do thesouro publico serão nomeados por concurso, tendo preferencia 
os empregados addidos, quando os haja com as precisas habilitações. 

Art. 7.' Os emolumeritos do ttiesouro publico serão cobrados segundo 
a tabella n.' 3, annexa a este decreto. 

I ." Do prodocto dos emolumentos receberão em cada anno os em- 
pregados do thesouro as quantias que Ihes ião designadas na tabella n.' 4, 
junta ao presente decreto. 

,$ 2." remanescente do cofre dos emolumentos farb parte da receita 
do estado, pelo qual serão pagas as despezas do expediente. 

Art. 8 " O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda não 
tem direito a emolumentos 

Art. 9.O Os empregados que de futuro forem nomeados para o thesouro 
puhlico vencerão sómente o ordenado coirespbndente 6 sua classe. 
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Art. 10.O 0 s  quinhões de emolumentos que \agarem por faÍlecimento, 
demissão, transfereecia ou promoção dos actuacs empregados do thesouro 
reserterâo a beneficio da fazenda. 

Arh. i1.O Ficam eutinctos os logares de inspectores de contribuições. 
$ i ." O gouerno ordenara as inspeccões extraordinarias que julgar con- 

yenientes, commettendo-as a qualquer empregado do thesouro, e arbitran- 
do-lhes snfficientes gratificações, que cessarão com as respectivas com- 
miss6es. 

$ 2.' Os actuaes inspectores ioltardo a exercer os seus logares no the- 
souro publico. 

Art. 12." Da publica~ão d'este decre~o em diante nâo será concedida 
graduação a empregado algum da dependencia do ministerlo da fazenda. 

Art 13." São extinctas as repartiqõei de contabilidade nas direcções 
geraw das contribiiirões directas, das a!fandegas e contribui~ões indirectas 
e dos proprios nacionaes. 

$ unico. Os delegados do thesouro enviarxo as mericionadas direcções, 
nos prasos estabelecidos pela Iegislayâo em lipor, as tabellas de cobrança 
dos rendimentos pertencentes a cada uma, e quaesquer escldrecimentos 
que Ihes forem exigidos pelas mesmas direcyões, a fim de se apreciar o 
resultado das medidas que se adoptarem. 

Das repartições de fazenda dos districtos 
b 

Art. 14.' Hajerá em cada districto administrativo uma repartifdo de 
fazenda diiigida por um delegado do ihesouro, Ii~remente escolliido d'entre 
os empregados do thesouro publico. 

Art. l 5 . O  Em cada comsrca haver8 uma reparticão de fazenda, dirigida 
por um subdelegado do thesouro, com as atlribui~ões que actualmeriie 
pertei~cern aos escrikáes de fazenda de comarcas e toncelhos. 

$ unico. Para os effeitos d'este artrgo considera-se como comarca cada 
um dos bairros de Lisboa e Porto. 

Art. 16." O governo classificará as comarcas em tres ordens disersas. 
Art. 17." Nos concelhos não cabeças de comarca h a ~ e r a  um proposto 

do subdelegado do thesouro, approvado pelo ministro e secretario d'estado 
dos negocios da fazenda. 

Art 18 O Haverá esçriplurarios para o serljço fiscal, paços nos termos 
da lei de 22 de fevereiro de 186 1 .  

Art. 19.W0s subdelegados do thesoiiro reupondeir! pelos seus propostos 
Art. 20 * Os sutdelegados ser80 escoll,idos actualmeriie entre os escriiães 

de fazenda, e de futuro entre os respectijos propostos e escriptiir~rios 
Art. 21.' As promoções nas repartições de Fazenda dos disrrictos terào 

logar alternadamente por antiguidade e concurso entre os empregados do 
respecttvo quadro. 

Art. 22." As attribuições fiscaes, que pertencem actualmente aos go- 
vernadores civis e aos administradores de concelho, ficam pertencendo àos 
delegados e subdelegados do thesouro, excrpto a presidencia da junta 
dos repartidores, que continuará a ser Euncção do administrador do 
concelho. 

Art. 23.' As quotas que percebiam os administradores de concelho rer  
vertem a falor da fazenda. 

$, i." Esta disposifão começara a vigorar do anuo economieo proximcI 
futuro em diante. 

,$ 2.' Os governadores civis em conselho de districto designarão as grá-; 
tificações que devem ter os administradores dos concelhos ou bairros, para 
as respectnas camaras municipaes as inserirem em orçamento ordidano 
ou supplementar. 

Art. 28." Cessarão tambem as quotas que recebem os governadores 
civis dos districtos logo que estejam regulados os seus vencimentos por \@I 
especial. ', 

Art. 25.' Uin dos officiaes de diligencias da administração do conc&lho 
será empregado no ser\ico fiscal sob as ordens do subdelegado do thesauro 
ou do seu proposto. 

Art. 26." Continua a ser encargo mimicipal a despeza da renda 'das 
casas onde estiver estabelecida a repartiçào de fazerida da comarca e it 
dos propostos dos subdelegados, e bein assim a despeza com os offi~iaes 
de diligencias a que se refere o artigo antecedente. 

Art. 27 O O governo procederá 3. revisão das tabellas de qucitas e emo-. 
lumentos dos empregados de fazenda dos disirlctoi e comarcas. 

Art 28 O Picam exiinctos os logares de recebedor de comarca nas ca- 
pitaes dos districtos, passando a cargo dos thesoureiros pagadores o ser- 
vigo que dles desempenbaíam. 

1 . O  Exceptua-se o concelho de Lisboa, onde continuará a haver re- 
cebedores de bairros. 

$ 2." Os recebedores que, por virtude d'ehte decreto, ficam desempre- 
gados serào preferidos para o provimento dos logares de igual natured 
que vagarem 

Art. 29 O goierno, por meio de regtilamento, organrsará o serviço 
dos thesoureiros pagadoies, ~odendo  arbitrar-lhes uma quota pelo Ser?iÇo 
extraordinario que llies ai:ci.esce, sendo comtudo inferior ao encargo ue 
ictualrneiite resulta da existeiic.ia dor recehedores nas capiiaer %o< 
districtos. 



DECRETO DE 14: DE ABRIL DE 1869 

Do contencioso fiscal 

Art. 30.0 As decisúes das questões contenciosas coritiuuarào a pertencer 
aos concelhos das direcções, que serão constituidos pelo respecti\o director 
gera} que presidirá ás sessões, e pelos chefes de  repartição. 

Art. 31 ."os directores geraes pertence a decisão de todos os incidentes 
que se  referem á instrucção do processe. 

Art. 32.O Os accordãos do conselho de direcção serão intimados ao pro- 
curador geral da fazenda nos casos em que as decisões sejam contra a 
fazenda, e 6s parles, ou a seus procuradores, quando aquellas ou estes o te- 
nham requerido, podendo, tanlo aquelle magistrado como os interessados, 
recorrer para o conselho d'estado, nos termos do artigo 47.0 do decreto 
de 9 de janeiro de 1850. 

Art. 33." Sao consideradas questões contenciosas as reclamações contra 
os actos ou resoluções das auctoridades, a quem pertence a administração 
da fazenda publica, quando tiberem por fundamento a offensa ou violação 
d e  direitos adquiridos por virtude das leis, decretos, regulamentos ou 
eont~actos celebrados com o governo. 

$ unico. Exceptuam-se as qnestaes fundadas em titulos de propiiedade 
ou posse, que sào da competencia dos trrbunaes judrcraes. 

Art. 34." Das decisões do ministro e secretario d'cstado dos negocios 
da fazenda não póde haver recurso para o conselho d'estado seiião nos 
casos de  rncompetencia ou excesso do poder. 

$ unico. N'estes recursos O conselho d'estado s6 póde conhecer da in- 
competencia e excesso, e não deliberar sobre a questão principaf. . 

Disposiçóes diversas 

Art. 35.0 O go\erno fará os regulamentos necessarios para execução 
d'este decreto, e dará conta ás cbrtes das disposições n'elle contidas 1. 

Art. 36." Fica revogada toda a legislação em contrario. 
Os ministros e secretarios~d'estado das diversas repartifies assim o 

tenham entendido e façam executar. Paço, em 14 de abril de 1869.-REI. 
-Marques de Sá da  Bandeira - Antonio, Bzspo de Vazeu - Antonro 
P e p i t o  Sewas de Andrade- Conde de Samodàes -Jose Mama Latino 
Coelho - Sebastiào Lopes de Calhmros e Menezes. 

1 O regulamento para a cobrança e fisealisação dos emolumentos do thesouro pu- 
blico tem a data de 30 de abril de 1869, e acha-se traurcripto n'esta Collecção, paç 755 
r 736 (EmoluWos das ~sec~eiaraas d'EsEBIado). 

Tabella dos empregados da secretaria d'estado dos negocios da fazenda 
e dos respectivos ordenados, á qual se refere o decreto d'esta data 

1 Otneial maior, seccetario geral do msnisterio . - . . . . . . . . . 1 3W8000 
3 Chefes de repartiçao a t 100$000 reis . . . . . . . . . . . . . 3 300hi000 
ã Primeiros officiaes, a: 9006000 reis . . . ... . . .. . .. . . 4 500;bOOO 
6 Segundos officiaes, a 4003000 re:a . . . . . . . . . . .-. . 2 4006000 
8 Amanuenses, a 2408M' reis t 920d000 
i Porlelro . . . . . . . . rn$000 
2 Contiuuos a 3008000 reis . , . . . . . . 6005000 
3 Correios a' eavallo, a 4808000 re:s . . . , - . . . . . . . . . . I E408000 - 

29 15 960*i000 - 
Paeo, ern 14. de abril de 1869. - Maarquez de Sá d a  Bandeira- An- 

tonio, Bzspo de Vueu- Antonto Pequito S a x a s  de Andrade-Conde de 
Samodães - José Marza Lalino Coelho -Sebastiáo Lopes de Calhetros e 
Menezes. 

(Omitlzmos a fabella n.O 2, porque se acha substituida pela annexa ao 
decreto de 30 de dezembro cte 4869). 

Tabella geral dos emolunientos do thesouro publico, 
a que se refere o 8ecreto d'esta data 

Alvaras 
18000 reis e metade do feiho de qualquer titulo que leve incorporado 

Apostillas 
Em qualquer diploma, metade do feitio do mesmo. 

Assentamentos 
De classes activas 

Ate 6006000 reis . . . .. 46500 
De ã00G000 reis para cima, mais por cento sobre o excesso. 

Cartas 
De arrematação de bens e foror, remissões e distractes de capitaes, até 

2006000 reis . i8000 
De Z00g000 reis para cima, mais *iz por cento sobre o excesso 

Certidaes 
Cautellas certidões ou titulos de divida liquidadr 5300 
De corre& em geial por cada responsabilidade - 16800 
De decretos, resolup6es de consultas, portarias, por lauda, ainda que 

incompleta. 16000 
Em geral, ou copias, por lmda, alem do zello do papel e das buscas, 

Coaforme o regista. 6300 
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Condições 
De conáractos de rendas publicas por cento sobre o preço de cada 

anuo de contracto 
Decretos ou cartas de  merct? 

Ate a quantia de 8009000 rei4 
De ã008000 reis para eima, mais 2 por cento sobre o excesso 

66400 

Dispensas de qiialquer natureza 
Ate 28500 reis 
De 28500 a 404000 reis -8- 
De 101n000 a 4005000 reis . 6300 

125000 De 1008000 reis para cima, mais I/? por cento sobre o excesso. 
Frltsq. - 

De emprqados, não justificadas, o vencimento correspondente a cada 
uma d'essas faltas 

Portarias ou ofiicios 
De interesse de partes, %n&o definitivos n a  cuiuprehendendo 

lap6es por collectas indevidaniente ~ & ~ â d a s  
0' $000 reis 

2&$000 ate iW30, r,,, 
De 400S000 ate 2006000 reis 
De 2008000 ate 8008000 reis 
De 5M)BOOO reis para eima, por cento sobre o excesso 
Em eeial 

Ouitaeões c 

-De ècntractos ou outra qualquer responsabilidade 
Ae istcis 4SS00 

8 e  titulos, portarias ou officios, metade do fertio. 
De senteneas da incorporação de bens naeionaes ou restituição d'elles, 

metade do feitio da sentença 
Supplemenlos 

Em decretos ou portarias 
Verbas 36200 

Em diplomas assipados pelo regi', punho 
Em geral 1600 

&POO 

Paço. em L4 d e  abri1 de  1869.-Marquez de Sá da  Baaderra-,ltl- 
tonto, B~spo  de Vueu  -- Antonio Pepuzto Sezxas de Andrade- Conde de 
Saniodães. -Jose Maria Latino Coell~o - Seba' ttão Lopes de Caíhetros e 
Menezes 

N." 

Tabella, a que se refere o decreto da data d'esta, dos emolnmenlos que competem 
aos empregados do lhesonro publico 

Dirertor geral 
Chefe de r~particão 
Thesoureiro pagador 
Primeiro oEcial 
Segnndo official 
Fiel e ajudante do thesoiireiro pagattor 
Amaiiuonse de i a c!asse 
Amanurnie de 4 classe 
Porteiro . , 
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P ~ c o ,  em 14 de abril de  1869. - Marrarquea de Sá da  Bandeira- An- 
tonto, Btspo de 171áeu - Antonio Pequtto Sezxrrs de Andrade - Conde de 
Samodolcs - José ,tIaria Lalzno Coclho - Sebaatzão Lopes de Calhezros e 
Mei~ezes. 

(&'o Dznrto do Goo<rno de ?G de  abril, n O 92) 

Decreto de 30 de dezembro de 1869 

Attendendo ao que me representou o ministro secretario d'estado dos 
iiegocios da fazenda, tendo outido o coilselho de minislros, com cula opinião 
me conformei; e usùndo da auctorisacào contida no artivo 3.O da carta de 
lei de  23 de agosto ultimo: Iiei por bem decretar o seguinte: 

Da orçanis?çào do ministerio da fazenda 

Artigo i." A organisaçâo da secretaria d'estado dos negocios da fazenda 
e das direcçòe' geraes do thesouro pi~h!ico, e,tnbelecida pelo\ decretos de  
10 de noi~embro de  1859, 3 de noiemhro de 1860 e pelo decreto de 14 
de abril do corrente anno, contiuiiará a sigorar, sa!ías as alteraçôes cnn- 

nuintes. tidas nos artigos se, 
Art. 2 O O ministerio da fazenda será ditridido em cinco direcçòes geraes 

e uma repartição do gabinete do ministro. 
Art. 3 O Fica extincta a actual se1,reiana d'eslado dos negocios da fa- 

zenda. As cinco direccòes geraes do thesouro ~uhl ico  ficam constituindo as 
drrecròes geraes do ministerio dos negocios da fazenda. 

Art 4 Os negocios aciiielniente a cargo da secretaria d'cstado serão 
divididos pela, di\ersas direcqões gerdes rios termos dos $$ seguintes. 

$ i.' O se r~ i ço  dos direitos de mercè e do pessoal dependente do mi- 
nlsterio, s a l $ ~ s  as escepqões dos $$ "i e 3?, passará para a direcgo 
geral das contribii:jões directas. 

2 O O serviço do pessoal das aliandegas passara pala a direcçào geral 
das alfandega3 e contribui~òes indirectas. 
5 3." O serviço respectivo aos recebedores e thesoureiros pagadores 

passara para a d i r ecç~o  geral da tbesouraria. 
fj 4 "  O serliyo do decretamelito de pensões passará para a direcgo 

geral da contabilidade. 
$j 5 ' O ser! ço da cor~trihuic~o do regisfo e imposto de sê110 passara 

da direcção €era1 das c0n!r:bu:~6es directas para a dos propnos naclonaes. 
Art. 8." h reparii&io de gabinete sera composta dos empregados das 

dirccçòes geraes que o ministro designar, e será especialmente encarregada 
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da correspondencia com as cortes e os ministerios, da organisaçao dos re- 
latorios e da estatistica do miuisrerio e de quaesquer outros trabalhos que 
Ihes forem incurnbrdo~ pelo ministro. 

Art,  6.' Haverá um secretario geral uo ministerio da fazenda, que ser8 
escolhido pelo ministro entre os directores gerdes e o cliefe da repartição 
de gabinete. 

Art. 7 . O  Ao secretario geral do rn~nistrrio pe r t~nce :  
$ 1.O Receber toda a correspoiidenc~a offi~ial, d.stribuir fechada a que 

trouxer indicada a direcção ou repartição a que pertencer, abrir e distribuir 
a que não trouxer aqiiella indicaçdo, apresentarimmediatamente aomiiiistro 
a correspondencia que trouxer a nota de confidencial reser~ada. 

$2.. Mandar dbrir a caixa das peti~ões e dar-lhe o destino competente. 
$ 3." Vigiar pela economia do miiiisterio. 
$ 4." expediente dos concursos, probimentos, promosòes, condeco- 

raçbes, Iicenfas, suspensao, aposentaçào, enonerayno e demissão dos em- 
piegados do tribunal de contas, da junta do credito publico, casa da moeda, 
papel sellado e do ministerio, óuvidas quanto a estes ultimos as respectivas 
direcções geraes. 

$ 6." Os termos de Iurameoto de todas as auctoridades e empregados 
que o deverem prestar no ministerio. 

Art. S." Os emprepdos menores do m~nisterio ficam sujeitos ao secre- 
tario geral, devendo comtudo cumprir as ordens que receberem directa- 
mente dos directores geraes e chefes de repartição sobre objecto de serviço 
publico. 

Art. 9.' O chefe da repartição do gabinete será escolhido pelo ministro 
dentro do quadro dos empregados do ministerio da fazenda e vencerá a 
gratificação correspondente ao logar de chefe da repaitição. 

Art. 10." Os quadros das direcções geraes são especides, e constam da 
tabella que faz parte d'este decreto. 

Art. 11.' As promoçbes ser20 feitas alternadamente, uma por ant~gui- 
dade na classe immediatamente inferior á uella onde se der a tacatura, e Y outra por concurso. 

$ uuico. No primeiro caso a nomeação será restricta aos empregados 
do respectivo quadro, e no segundo caso poderão tambem concorrer os 
empregados das outras direcções geraes e 05 delegados do thesouro. 

Art. 12." São mautidas na parte applicavel as disposições dos artigos 
3.", t a0 ,  15.0,16.0,17.0, 18." 19.0,20.0 e 21.Oda lei d e i  de julho 
de 1867. 

Disposições transitorias 

Art. 13.' O quadro fixado pelo preernte decreto ir-se-ha tornando ef- 
fectivo a medida que, por qualquer motivo, forem occorrendo vncaturas no 
quadro actual. 

$ uoico. Os empregados actuaes que excedem o quadro fixado n'esle 
decreto continuam a sertir  os respectivos logares, com os mesmos veiici- 
mentos e vantagens, até serem collocados do mesmo modo em logares que 
ragarem de igual categoria ou serem despachados para logares de categoria 
superior. 

Art. 13." O actual secretario geral do ministerio da fazenda, al6m de 
exercer as funcçõe+de secretario geral do ministerio, dirigirá a repartiqáo 
de gabinete e continuará gosando das mesmas honras, e iencendo o orde- 
nado e gratificação que actualmente lhe competem. 

Art. 1 Q . O  Os empregados actuaes da secretaria do ministerio da fazenda 
e das direcçõeí geraes do thesouro serào di~id;dos pelas cinco drrecçòes 
geraes do ministerio da fazenda, segundo a conieoiencia do serviço e por 
fórma que fique preenchido cada um dos quadros respecti~os. 

Art. 16.' Os empregados da secretar~a d'esfado dos negocias da fazenda 
continuarão a receber os seus actuaes vencimentos, emquanto não forem 
promovidos a logares de superior categoria e maior vencimento. 

Art. 17: Logo que os empregados do ministerio da fazenda estiterem 
reduzidos ao numero determiriado para o quadro, os vencimentos de  qual- 
quer logar que venha a vagar e que possa ser supprimido serão applicados 
ao augmento dos ordenados actuaes at6 que fiquein equiparados aos das 
outras secretarias d'estado. 

Das repartições de fazenda nos districtos 

Art. 18 .91cam sem effeito as disposições do decreto com forca de lei 
de 14 de abril do corrente anno, na parte que diz respeito á organisaçdo 
das reparti@es d e  fazenda nos districtos, continuando a pigorar as do de- 
creto de  3 de novembro de 1 8 6 0  com as seguintes modificações. 

Art. 19." Os delegados do thesouro poderá0 ser nomeados entre os 
officiaes das repartifões de fazenda e os e ~ ~ r i b j e s  de fdzenda dos concelhos 
de primeira oidem. 

$ unico. Estes empregados, além das quotas, terão direito a uma gra- 
t i f i c a ~ % ~ ,  que não excederá a 300J000 reis. 

Art. 20." As promoções nus repartisões de fazenda dos districtos serão 
feitas alteroad~merite por antiguidade e concurso entre os empregados do 
respectiio quadro. 
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Art. 21 .O Os referidos empregados, quando deixarem de exercer a com- 
missão de delegados do thesouro, serio nomeados para empregos rdenticos 
aos que anteriormente exerciam 

Art. 22.O São man:idas as disposições dos artigos 23." 24.O e 27.O do 
decreto de 14. d e  abril de 1869. 

h r t .  23: O goierno far8 os regulnmentos necessarios para a exeeuçdo 
d'este decreto. 

Ar t .  24.' Fica rerogada a legidaçào em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha 

entendido e faça executar. Paço, em 90 de dezembro d e  1869.-R~r.- 
Anselnlo José B~aamcamp. 

Tabella dos eni~rcgatos de ministrrio dos negocios da ~azeiida 

1 Director geral . . . . .  
? Chefes de reparlição, a 8001000 reis 
4 Primeiros officiaes, a 70OS000 reis 
6 Segundos oficiaeq, a 5003000 rei, . 
8 Anianuenses de 1 a elasse, a 400P000 reis . . 

10 Amanuenses de 2'  eldbse, a 20030UO rel\ 

i Director "era1 . . . . 
2 Chefes de repartição, a 803-1000 reis ' 

3 Primeiros officiaes, a 70050ùO reis 
5 Seolindos officiaes. a fi~Nl80liíJ rers 

- 
2.7 - 

Proprios nacionaes 

1 Director geral . . . . 1 9001000 
2 Chefes de ~epar t i~zo  a 800~000 reis . ' f 6005000 . . . . .  4 Primeiros oEci:.es, a TOO3000 re8s . . .  . . 2 800é000 
6 Segundos uffieiaes, a 5008000 reis 3 0009000 
8 Amanuenses de 1 a classe, a BU05000 reis - 2 4003000 
8 Amanuenses de 2 = claise, a 2006000 réis - 1 6006000 

Thesouraria 

1 Director geral . . .  ... 2  Chefes de repartiqSo a 8001000 reis 
3 Primeiros offiçides a 700S000 reis . . 
5 Segundos offieiaes 'a ã005000 reis 
6 Amanuenses de I classe a :IOOBOiK) reis 
8 Amanuenses de 2 a classe, a 2006000 reis . . . . .  
i Thesoureiro paqador . . . . . . . . . . . . -- . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  Ajudantes, a 3008OM) reis - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Director geral i 2000000 
2 Chefes de repartição a 8008000 reis.. . . . . . . . . . . .  . 1 6008000 ....................... 3 Primeiros officiaes a 70080Wr6is 2-100á000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Sevundos officiaes,'a R001000 reis 4 5008000 . . . . . . . . . . . . . .  . i 2  A&nuenses de l classe a 3004000 reis. 3 6006000 ................ 15 Amauuenses de 2  a classe, a 2008000 reis.. 3 0008000 - 
42 16 0003000 - 

Recapitulaçao 

...................... 5 Directores gerass a 1 ZOOS000 reis 6 0005000 . . . . . . . . . . . .  10 Chefes de repart:Eão, a 8008000 reis. 8 000-5000 
. . . . . .  47 Primeiros officiaes, a 7OiJà000 rris . . i i  9008000 . . . . . . . .  31 Segundos officiaes, a 5205000 reis 15 áO~iY000 

h2 Amanuenses de 1 a classe, a ;OO%OOO reis. 14 6005000 . . . . . .  
h9 -4 rnauuenses de 2  a classe, a L O O ~ O O O  reis 9 8001000 ... 
I Thesoureiro paaador L 800%000 
2 Ajudante3, a 3003000 reli 600LC00 
- 
157 63 6005000 - 

Empregados menores 

I Porteiro . . . - UG0g000 
i Ajudante L005000 

10 Çontinuds, a 3008000 reis . . . . .  3 0001000 . . . . . . . . . .  3 Correios a cavsllo, a 5SOZOM) reis 1 4403000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Correios a ne. a 2928000 reis R818000 

Resumo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  457 Empregados maiores 65 6008000 . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 7  Empregados menores 5 924.8000 - 
i74 71 o2E1000 - 

Paeo, em 30 d e  dezembro de 1869. - Anselmo José Braamcamp. 
(No Deano do Governo de 4! delaneiro de 1870, n a  2). 



Decreto de 4 de janeiro de 1870 

Sendo necessario codificar n'um so diploma todos o i  preceitos geraes, 
relativos ti atlministrayão da fazenda publica, ndo s6 nas repartições de-  
pendentes do ministerio da fazenda, nos districtos, comarcas, concelhos e 
bairros, como em todas as demais repurtiçues onde se arrecadam fundos 
do tbesouro, inirodiizindo nos nicthodos piaticos da escripturaçáo, t e r 1 6  
cação das contas, coordeiiaçào de tabellds de rendimeiitos e de  pagdmen- 
tos todas as modifica$bes aconselhadas pela experiencia para simplificar o 
serviço e tornar mais efficaz a fiscalisação dos dinheiros publicos: hei por 
bem approvar o regulamento geral da administração da fazenda pub!ica, 
que faz parte d'este decreto, e baixa assignado pelo conselheiro d'estado, 
ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda, ficando por6m de- 
pendente da approvaçáo das côrtes a execucáo do disposto no artigo 53.0 
e seus $5 do citado regulamento. 

Os ministros e secretarios d'estado das differentes repartições assim o 
tenham entendido e façam executar. Paço, em 4 de janeiro de 1870.- 
REI.-Duque da Loulé - José Lunano de Castro-Anselmo Josd Braam- 
camp - Joaqurm Thomaz Lobo d'Avtla - Luzz Augusto Robello da Sdca - Josd da Silva Mendes Leal. 

REGULAIII'WO GERPL DA B D I I I ' I ~ S T R A Ç I O  DA FAZENDA PUBLICA 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

Disposições prehminares 

Artigo 1." AI matrizes, arrolamentos, certidões e outros titulos ou di- 
plomas, nos quaes se consignem direitos a fazenda publica para receber 
quaesquer rendimentos ou contribur~ões, lejalinente ductorisadas, denomi- 
nam-se Elementos de recezla, e sem elIes nenhum d'esses rendimentos ou 
contribuiyões poderá ser airecadado Exceptuam-se, comiudo, d'estd dis- 
posição os rendimentos cuja Irquidação e cobrança, por ser meramente 
eventual, não requerer a coordenação de taes emolumentos, e bem assim 
aquelles que, por qualquer circumstaiicia especial, forem mandados incluir 
na referida classe dos eientuaes. 

Art. 2.' As repartições, auctorrdades, corporaçõzs ou iiidiiidu6s a quem 
competir o processo e promptificaç;io de quaesquer elementos de receita, 
são obrigados a ential-os no$ prssos fixados aos escrivies de fazenda dos 
concelhos ou batrros, pala proccderein em conform~dade wrn as leis e 
regulamentos especiaes da ftscalisaqZo e arrecadaçao dos diversos rendi- 
mentos. 

Art. 3.' h medida quc na\ rep<irtições de  fazeuda das comarcas, eon- 
celhos ou bairros forem dando entrada ou se prompt~ficarem alguns ele- 
mentos de receita, proceder-se-ha, nos termos das leis e regulamentos, a 
extiahir dos mesmos elementos os canheciment,os ou quaesquer titulos, 
que hão de ser entregues aos coritrhu~nies rio acta de satisfazerem os seus 
debitas. Estes conhecimeiitos oii titulos denorninam-se Documentos de ca- 
brança, e serão sellados com o s&llo branco das armas reaes da respeo-Ltva 
repartição de fazenda do districto O procersa de taes documentos, 'a, en- 
trega d'elles aos recebedores de comarca para procedeiem & arrecadaGo 
das respecinas importancias, e a maneira de fixar a responsabilidade dor 
mesmos recebedores por essas entregas, verifica-se segundo o methodo 
estabelecido rieste regulainenlo. 

Art. 4." As diligencias para a cobrança de quaesquer rendimentos não 
elentuaes competem aos recebedores de comarca ou bairro, por si ou seus 
propostoi; mas, caso [ião produzam o deiido resultado, verificar-se-ha, a 
respeito da mesma cobranca, o emprego dos meios executivos prescriptos 
n'este regulamento. A cobrança dos rendimentos eventuaes s6 podera rea- 
Iisar-se pelo concurso simultaneo dos escrivzes de fazenda de comarca e 
dos respectivos recebedores, ou dos escri\ães de fazenda dos concdhos, e 
dos propostos dos recebedores de comarca, pela forma e s6com as eircepçòes 
que estiverem ou forem indicadas nos regulamentos especiaes sobre a 
arrecndayão de taes rendimentos. 

Art. 5 . O  O pagamento dds despezas publicas que se realisar nos pro- 
prios concellios ou comareas em que se verificar a cobranca. bem como as 
entregas das sommas ein dinheiro qrie d'essas comarias ou conçelhos forem 
mandadas passar pdra outras comareas, são actas da competencia 'do9 
respectitos recebedores, que os deveião effectuac em conformidade das 
arde. que receberem para esse Gm dos delegados do thesoiiro e dos the- 
soureiros pagadores dos districtos, ficdndo respoosateis para com estes do 
cumprimento dos mesmos actos. Os pdgameiitos e passagens de fundos 
n'este artigo mencionados far-se-h50 debaixo dos preceitos e regras que 
ao diante serto cori~ignados. 

Art. 6 . O  A fiscalisação dos recebedores de e m a r c a  nu b i r r a ,  W.B~O á 
cobrança por elles effeciuada por qualquer modo; a entiega OU applicaç80 
do producto d'essa cobrança, segundo as ordens que elles para tal fim 
houverem recebdo das estaçaes competentes; o processo das notas e es- 
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criptura@o'que a respeito da mesma cobrança e das entregas e applicaçso 
da seu producto deve verificar-se nas repartições de fazenda das comarcas, 
concelhos e bairros; e finalmente a organisação e remessa para as repar- 
tiçòes de fwenda dos districtos das tabellas demonstrativas da receita 
effectuada e do dinheiro existente em poder dos recebedores, incumbe aos 
escripães de fazenda, nos termos prescriptos n'este regulamento e mais 
d~spos~ções em vigor. 

Art. 7.' A contabilidade central adininistrativa de cada districto, des- 
tinada a fiscalisar os actos dos escrivães de fazenda e recebedores de 
comarca e bairro, dos thesoureiros das alfandegas do continente e ilhas, 
excepto as de Lisboa e Porto, ou de quaesquer outras repartições ou 
Fuuccionarios dependentes do ministerio da fazenda em tudo quanto disser 
respeitp á liquidação e cobranga dos rendimentos publicos a seu cargo e 
B entrega e applicação do seu producto, 6 encarregada ás repartições de 
fazenda dos districtos para a effectuarem pelo methodo prescripto n'este 
regulamento. 
' Art. 8.' Os thesoureiros pagadores dos districtos seião immediatamente 
fiscalisados em todos os actos da sua gerencia pelo competente delegado 
do thesouro, prestando as suas contas nos termos d'esie regulamento e do 
geral de contabilidade publica. 

TITULO I1 
Do semigo da administração da fazenda pubiica 

nas comarcas, concelhos e bairros 

CAPITULO I 

Das fmcções do administrador do concelho ou bairro 

Art. 9." As funcçòes do adminitrador de concelho ou bairro no serviço 
da administração da fazenda publica sso: 

1.O As que as leis e regulamentos fiscaes lhe conferem sobre a posse, 
administraçào ou alienação dos bens e foros nacionaes; 

2 . O  O processo do manifesto dos dinheiros dados a luro, na conformidade 
das instrucçòes de 10 de janeiro de 1843; 

3." Concorrer nos lançamentos das contribuiçóes do estado e proceder, 
a respeito dos recursos que se uiterpozerem d'esses lançamentos, em con- 
formidade com as leis e regulamentos em vigor; 
4.' Promover pelos meios administrativos a cobrança executiva das di- 

vidas activas da fazenda, provenientes de,contribuições de lançamento ou 

repartiçso, ou de quaesquer outros rendimentos, nos termos d'este regu- 
lamento; 

5 " Vigiar sobre o modo como OF empregados fiscaes dos concelhos ou 
bairros exercem as suas funcçaes, segundo o que se acha estabelecido no 
n." 6 . O  do artigo 247." do eodigo adm~nistrativo, communicando ao delegado 
do thesouro qualquer erro ou omissão de que tiver conhecimento, dando 
conta ao governador civil de assim o haver praticado; 

6." Prestar aos mesmos empregados fiscaes todo o auxilio de que elles 
carecerem no exerciclo de suas attribuições. 

$, I." O administrador do concelho ou bairro deverá, sempre que lhe 
sela compativel com os outros serviços de que 6 encariegado, assistir i% 

verificação mensal das contas do recebedor ou do seu proposto. 
!$ 2." O admiuislrador do concellio corresponder-se-ha directamente 

com o delegado do ihesouro sobre todos os negocios da administração da 
fazenda publica a seu cargo. 

CAPITULO 11 

Dos escr~vães de fazenda e dos seus escripturarios 

Art. 10." Todos os concelhos do continente do reino e ilhas adjacentes 
sâo classificados em tres ordens nos termos da lei, e em todos elles e nos 
bairros de Lisboa e Porto haverá um escrivão de fazenda, que 6 o chefe 
da respectiva repartição de fazenda. 

$j 1." Os escrivães de fazenda dos concelhos de 1." ordem e dos bairros 
de Lisboa e Porto terão dois escripturarios e um escripturario todos 0s 
demais. 

Os vencimentos d'estes empregados são pagos nos termos da lei de 22 . " - v 

de fevereiro de 1861. 
$ 2.' Em quanto o numero dos escri~des de fazenda de Lisboa e Porto 

nâo estiver reduzido ao dos bairros, serão conservados nas mesmas cidades 
os escrivães de fazenda que existirem. 

$ 3.O Excepto em Lisboa e no Porto, os escrivães de fazenda podem 
accumular as funcçaes d'este lagar com as de escrivão da administra$o 
do concelho, quando' a conveniencia do serviço, reconhecida pelo delegado 
do thesouro de accordo com o governador civil, assim o exija. 

$, é." Ainda no caso do $, antecedente, o escrivão da admiois~raçào do 
concelho s6 exercerá as fuiicçbes de escrivão de fdzenda, por virtude de 
nomeação do minkterio da fazenda, sobre proposta do delegado do tbesouro 
nos termos d'este regulamento. 

Art. 1 1 . O  Quando n'urn concelho de 1." ordem de qualquer districto 
vagar algum Iogar de escrivso de fazenda, será provido n'algum dos escri- 
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vàes dos concelhos de 2." ordem do mesmo districto, ou nos de 3." na 
falta dos d e  2." e bem assim serâo providos os de  2." ordem n'algum 
~scr iváo dos de  3." 

2.O Na nomeação dos escri~ães de fazenda de  3." ordem serdo pre- 
feridos os aspirantes de 1 " e 2." classe das repartições de  fazenda dos 
ghstrictos respectivos, e os escripturarios dos escrivaes de fdzenda dos 
mesmos districtos. 

$, 2 . O  Aos logares de escri\àes de fazenda de qualquer ordem podem 
concorrer, com os empregados mencionados n'este artigo, e serão preferidos, 
por ordem de habiiitaçòes. em igualdade de circumstancras, os indi~iduos 
que tenham qualquer curso superior ou de instrucção secundaria. 

Art. 12.' Aos escriváes de  fazenda dos concelhos, nos termos da legis- 
lação em tigor, compete : 

1 . O  A formação dos elementos da receita. o proceiso da sua liquidação, 
a forma~ão dos elementos para a escripturação e verificação das contas dos 
recebedores, a escripturaçdo e verificacão das mesmas contas; 

2." A iutervençdo na cobrança das coritribuições e rendimentos publicos. 
tanto pelos meios ordinarios como pelos executivos; 

3.0 Vigiar se os recehedores de comarca e seus propostos cumprem com 
os seus deveres, dando logo parte ao respectivo delegado do thesouro de 
qualquer acto por elles praticado em contravenção dos mesmos deveres; 

4.O Exercer as funcções de solicitadores da fazenda nos julgados onde 
nZo 09 houver, nos termos das duas portaiias de  8 de filereiro de 1850, 
expedidas pelo ministerio dos negocios ecclesiasticos e de  justiça; 

5.0 Exercer sobre os fieis das administrações centraes e directores dos 
correios a fiscalisaçào necessaria sobre a receita dos vales do correio, nos 
termos da portaria de 19 de dezembro de 1863. 

5 unico. O escrivão de fazenda seiá substituido nos seus impedimentos 
pelo iridiuiduo que propozer, o qual terá nomeação de escricão de fazenda 
supplenfe. Esta nomeagão é feita sempre pelo delegado do thesouro. 

Art. 13.O O escrivão de  fazenda tem obrigação de communicar iiuine- 
diatamente ao delegado do thesouro qualquer alcance, fraude ou negligencia 
que encontre pela verificação das contas do recebedor ou seus propostos. 
e no caso de não cumprir este preceito ficará subsididriamente respoosa~el 
pela iwportancia e resultado do alcance, fraude ou negligencia do respon- 
savel, e tanto n'este caso como em todos os mais em que se conheça haver 
procedido com d610, ou prevaricado no exercicio das suas funcções, será 
immediatamente suspenso pelo respecti50 delegado do thesouro, proposto 
para demissâo e processado na conformidade das leis. 

Arl. 14.' Nas reparticões de fazenda dos concelhos e nas dos bairros 
de Lisboa e Porto cobrar-se-hão os emolumentos que constam da tabella 
n.: 2 annexa a este regulamento. 

CAPITULO 111 

Dos recebedores de comarca, seus propostos e cobradores 

Art. 15.0 Em cada comarca e bairro de Lisboa e Porto baverá um s6 
recebedor, encarregado da cobrança das contribuiçòes 'e rendimentos pu- 
blico~. 

$ unieo. Em quanto o numero dos recebedores, tanto em Lisboa como 
no Porto, não estiver reduzido a numero igual ao dos bairros, são coh- 
servados os recebedores de  secção oii bairro que existirem alem do wmero  
do quadro. 

Art. 16." O recebedor terá os propostos da sua escolha que forem art- 
ctorisados pelo governo, havendo sempre iim em cada co~celho, e ter& 
tambem os cobradores de freguezia que forem necessarios para que 'sé1 
concilie a couveniencia do serviço com a commodidade dos povos. 

$ 1.' Tanto os propostos do recebedor como os cobradores de freguezia, 
não têm nenhuma respoiisabilidade directa para com a fdzenda. Essa 
responsabilidade, unica e indi~isivel pela cobrança que se effecluar em 
todd a comarca, pertence ao recebedor 

5 2." O recebedor de comarca terá em juiro sobre os seus propostos 
e cobradores todos os direito3 e acç6es que a fazenda tem sobre os seus 
exactorcs, logo que tenha eatrado nos cofres publicos com a importancia 
de qualquer alcance em que forem encontrados os ditos propostos e co- 
bradores. 

Art. 17." 0 s  recebedores de comarca nomeiam os seus propostos e os 
cobradores de freguezias, dando conbecimenlo d'estas nomeações aos le- 
spectivos delegados do thesouro, os qiiaes as communicarâo aos competentes 
escrivães de razenda, e as participarão ao governo pelo ministerio dos 
negocios da fazenda 

Art. 18.0 O recebedor de comarca ou bairro, que tiver sido proposto, 
póde ser nomeado e entrar logo em exercicio se  a convenieucia do serviço 
aseim o exigir. 

$ t O A nomeação do recebedor da comarca ou bairro nâo se considera 
definitiva sem que es tqa  approçada a cauçao que deve prestar, nos termos 
das instrucções de 14 de nolembro de L860. 

$ 2 ' A caução é apresentada ao delegado do thesouro dentro de  30 
dias, B deve ficar approvada dentro de  4 meles. 

Estes prasos contam-se desde o dia em que o recebedor houver come- 
çado a funccionar. 

Art. 19." Quando a fiança do recebedor de  comarca não seja apresen- 
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tada ou seja rejeitada, abrir-se-ha concurso para O novo provimento d'este 
logar. 

$ unico. O concurso ser& annunciado por editaes affixados nos logares 
publicoç do estglo, especificando-se n'estes editaes os proientos aproxiinados 
que competirem ao logar de recebedor, segcindo a tabella das quotas que 
vigorar ao tempo do CODCUrSO. 

Art. 20.O O recebedor da comarca 6 obrigado a entrar immediatamente 
no cofre central do districto com a itnportancia em que for encontrado 
devedor á fazenda, quer pela verificacao mensal das suas contas, quer por 
outra qualquer verificação feita fóra d'este praso, ou quando superiormente 
lhe for ordenado. 

Art. 2i.O Dado o caso de vacatura de algum logar de recebedor d e  
comarca ou bairro por demissão, suspensão, obito do empregado que 
exercer aquellas funcçbes, ou qudlquer outro motivo, o administrador e o 
escrivão de fazenda do bairro ou do concelho, cabeça da comarca, provi- 
denciarão sem demora sobre a segurança dos dinheiros, valores e documentos 
pertencentes 6 fazenda, que estiverem em poder do alludido recebedor, 
isto na presença dos representantes do mesmo recebedor ou quaesquer 
interessados, se os houter na localidade, e de tudo lavrarão termo, de que 
darão em acto continuo conhecimento ao respect~vo delegado do thesouro, 
o qual procederá immediatamente á nomeação interina de individuo idoneo, 
que substitua o recebedor, em ordem a que a cobrança na0 seja interrompida. 

$ 1 .Vodos  or documentos de cobrança e demais valores existentes em 
poder do recebedor demittido, suspenso ou fallecido e dos seus propostos 
e cobradores, serão immediatamente fransferidos para a séde da comarca, 
onde devem ser inventariados e conferidos, sendo depois entregues ao novo 
recebedor, segundo os preceitos consignados o'este regulamento 

$ 2." O recebedor interino da comarca ou bairro ter& os mesmos pro- 
ventos, regalias e obrigações que competirem ao recebedor effectivo, e o 
delegado do thesouro empregará os meios que forem uecessarios para que 
a recebedoria seja o menos tempo possivel servida por exactor sem caução, 
ou sem segurança para a fazenda. 

Art. 22." O recebedor de comarca serb suspenso do esercicio de suas 
funcções pelo delegado do thesouro: 

I. Quando não seja ponctual em effectuar os pagamentos e as passagens 
ou tfansfercncias de fundos que lhe forem legalmente ordenadas; 

11. Quando ndo tenha os propostos nos concelhos determinados n'este 
regulamento; 

111. Quando se oppozer ao ciiinprimeiito do disposto no $ unico do ar- 
tigo 88.' e no $ 2.0 do artigo 90.'. ou por qualqtier f6rn1a pretenda 
eximn-se da veriiicaçbo das suas contas; 

LV. Quando ~ ã o  e~ t regar  ou aão fizer entregar pelos seus propostos, 
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ao escriváo de fazenda, no primeiro dia de cada mez, os talóes dos dom- 
mentos de cobrança, e demais elementos necessarios para a formação das 
tabellas de cobrança do mez antecedente; 

V. Quando não apresentar nos prasos estabelecidos os documentos ne.- 
cessanos para a organisação e julgamento das suas contas; 

VI. Quando se conheça que não assigna devidamente, ou nso data os 
documentos de wbrança no acto de a effectnar, ou deisa de rubricar as 
verbas escriptas nos mesmos documentos, tudo nos termos dos artigos 30.', 
31.' e seguintes d'este regulamento; 

VII. Quando nâo faça promptamente entrega dos fundos de que for en- 
contrado devedor A fazenda; 

VIII. Quando se conheça que prevanca ou procede com d61o no exerciúio 
de suas funcções. 

$ unrco. Em todos os casos de alcance ou de qualquer d6lo ou preva- 
ricação no exercicio do seu cargo, o recebedor será demittido e processado 
na conformidade das leis. 

Art. 23.0 As funcçóes do cobrador de Iregueeia reduzem-se a cobrar nos 
prasos marcados para a cobrança roluntaria, tanto á bocca do cofre como 
em virtude de avisos feitos aos contribuintes, os conhee.mentos dos rendi- 
mentos publicas respectivos á freguezia, os quaes o xecebedor lhe entregará 
opportunamente para esse fim. 

$, 1." O escrivão de fazenda annunciará, por editaes affixados na egreja 
parochial da freguezia, o nome do cobrador, o local destinado para a co- 
brança, e os dias em que esta liouver de começar e findar. 

,$ 2 O Uma copia do edita1 com a certidão da sua afixação serl remet- 
tida pelo escrivão de fazenda ao delegado do thesouro. 

Art. 24 O O recebedor s6 nos seus impedimentos legaes será substituido 
officialmente no concelho, cabeça da comarca, pelo seu proposto, por C U J O ~  

actos ou omiss6es xesponderá. 

CAPITULO IV 

Da cobrança 

SECÇAO I 

Da extracção dos documentos de cobrança 
* 

Art. 25.O A medida que nas repartiçaes de fazenda das comarcas, con- 
celhos ou bairros se forem promptificando ou recebendo quaesquer ele- 
mentos de receita, se extrahirão de cada uma das addições, que os mesmos 
contiverem, documentos de cobrança que serão impressos e de talão e sel- 
lados com o s~,]lo branco das repartiyaes de fazenda dos distriçtos, Estes 
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documentos c b ~ p r e h m d e m  o,conhecimento ou recibo, que deve ser enL 
Iregue ao contribuinte ou devedor, no acto do pagamento que fizer do seu 
debito, e no talão o extracto ou resumo das circumstancias esseiiciaes do 
mesmo conhecimento ou recibo, que deve ficar servindo na repartiçdo de 
fazenda do coucelho ou bairro, para os fins que n'este regulamento v30 
especificados. 

$ unico. O disposto n'este artigo sobre extracção dos documentos de 
cobança é inteiramente applicalel ás verbas, que no livro dos rendimentos 
não eventuaes nem siijeitos ao lanqamento, pertencentes a cada concelho 
eu haikro, se houverem, nas epochas competentes, de~idamente escri- 
pturado, com refereiicia a quaesquer rendas, dic idas e direitos activos ,da 
fazenda. , 

Art. 26.' Quando o documento de cobranca, que homer de ser extrahida, 
disser respeito a alguma renda ou divida pagarel em generos, far-se-ha 
expessa  declaração, tanto iio corpo d'esre documeuto como no taliio 
correspondente, assim da quantidade dos generos a receber como da sua 
importancia em reis, calculada conforme os artigos 6." e 27." da lei de 
13 de julho de 1863. 

,$ unico. Quando o devedor preferir pagar o seu debito em dinheiro, 
recebedor ou seu proposto dererá immediatamente acceitar-lh'o 

Art. 27." Logo que nas repartições de fazenda das cornarcas, concelhos 
ou bairros se houve€ concluido a extracçiio dos documentos de cobrança, 
nos tei mos dos artigos antecedentes. serdo os mesmos documentos, depois 
de  assignados pelo respectivo escritão de  fazenda, entregues ao recebedor, 
acbmpanhados de uma relayão em duplicado. N'estes documeiitos não se 
deverá par data. 

$ untco. A assigriahra do esciivão de  fazenda póde ser de chancella. 
Art 28.' Os recebedores de comarca B medida que Ihes rorem sendo 

apresentados os documentos de cobrança, acompanhados da relação em 
duplicado a que se refere o precedente artigo, conferirão logo os mesmos do- 
cumentos com os exemplares da sobrcdlta relação, e, achando-os conformes 
e exactos, deiem passar em ambos os mesmos exemplares o recibo da 
entrega, nos termos dos $5 8.' e 3." do artigo 66.", declarando que o 
fazem em duplicado. 

$j uriico Um dos exempllres guardar-se-ha na repartição de fazenda 
da comarca ou bairro para os fins marcados n'este regulamento; porém o 
outro serè, independentemente de ofiero de remessa, enviado pelo primeiro 
correio B competente repartiçáo de  fazenda do districto para os effeitos 
legaes. 

Art. 29." Quendo os documentos de cobrança pertencerem a dividas, 
cujapagamento deva verificar-se em generos, ou parte em dinheiro e parte 
em generos, serão acompsnhados, no acta da sua entrega ao respectivo 

recebedor, de uma relaçào especial taribem em duplicado, observando-se 
em tudo o mais a seu respeito quanto em geral fica disposto no arti@ 
antecedente &cerca das entregas de  taes doctimentos aos recebedores. 

SECÇ-&O ii 

Da cobrança voluntaria 

Art. 30."~ recebedores de comarca por si, ou por seus propostos e 
cobradores, logo que se acharem habilitados eom os docurbentos que Ihes 
hão de servir de titulos para a arrecadação de que são rncumbidos, devem 
passar a effectuar essa arrecaddção nos prasos iegaes, e no acta do paga- 
mento que fizer o contriburnte ou devedor lhe entregarão o competente 
documento de cobrança, assignando-o detidamente, datando-o Cesse dia, 
e cortando-o pela tarja, depois de ha5erem lançado no respectivo talão, 
que ficdr6 em seu poder, a dec1araq;io do dia em que o pagamento se h u u ~ e r  
realisado, rubricando essa declara~ao. l odas  as ~ e r b a s  que se lanqarem 
no verso dos documentos de cobran~a serào igualmente rubricadas pelo 
recebedor. 

$ unico. Nos talões dos conhecimentos ou recibos de dividas pagaveis 
em generos, Jantar-se-ha, alem da data do pagamento, a declaracão de se  
harer ou nào realisado em especie, segundo a faculdade concedida aos 
devedores. 

Art. 31.' Qiiaado a cobrança for feita em generos, por declarar o con- 
tribuinte qiie n jo  opta pelo pagamento em dinheiro, serdo os generos en- 
tregues n'um deposito de duas chaves, das quaes uma tera O escrivão d e  
fazenda do concelho ou bairro, e a outra o respectivo recebedor ou o seu 
proposto, e se procedera sem demora á renda dos mesmos generos em 
hasta publica, mediante as formalidades prescriptas na lei. A escripturaçdo 
da entrada dos referidos generos no deposito e a sua sahida ser& feita em 
livro especial, que se  guardará na repartição de fazenda do concelho OU 
bairro. 

Art. 32.' Os conhecimeritos e mars documentos de cobrança, entregues 
pelo recebedor aos seus propostos nos concelhos e cobradores de freguezia, 
serão duplicaddme~ie relacionados pelo mesmo recebedor, por numeros e 
importancias totaes 

$, 1 .O Uma das relacôes com o recibo do proposto ou do cobrador ficar8 
em poder do recebedor para n'ella descarregar os coiihecirnentos cobrados, 
ou restiiuidos, e a outra acompanhará os coiihecimentos e documentos de 
cobranya entregues, e senira para o proposto ou cobrador notar os que 
houver cobrado ou restituido ao recebedor. 

2.O 0s documentos de cobrança e conh~cimentos de  que trata esta 
ar tko estarao sempre em poder dos propostos nos concelhos, para que 
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possam receber a sua im~ortancia depois de terminada a cobrança nas 
freguezias dos mesmos concelhos, excepto nas occasiòes em que, para 
balanços ou outra qualquer fiscalisaçào, tenham os referidos documentos 
de ser examinados na cabeça de comarca ou na repartição de fazenda do 
districto, findo o que devem voltar á mão dos respectivos propostos; cum- 
prindo aos escrivães de Tarenda fiscalisar em cada concelho a existencia 
dos ditos documentos e a entrega regular da receita effectuada pelos 
propostos dos recebedores. 

Art. 33." Os recebedores de comarca, por si ou pelos seus propostos 
e cobradores, e debaixo da sua inteira responsabilidade. como se deter- 
mina no $ 1.' do artigo l K O ,  são obrigados a proceder & cobrança das 
contribuições de repartição e lançamento em cada uma das freguezias 
comprehendidas na respectiva romarca, um dia pelo menos em cada um 
dos prasos fixado4 para a abertura dos cofres, precedendo editaes e todos 
os meios de publicidade, sem que por isso se julguem dispensados das di- 
ligencias que dekem fazer para a cobrança depois de encerrados os cofres. 

5 unico. Será afixado, com antecedencia d e  oito dias pelo menos, á 
porta da egreja parochial o edita1 do recebedor, em que fie declare o dia 
e local em que estará aberto o respectivo cofre dentro da freguezia. 
Quando houver grande affluencia de contribuintes, a recebedoria estará 
aberta todo o dia, para que, sendo possiuel, todos os concorrentes sejam 
admittidos a fazer os seus pagamentos. 

~ i t .  34." A eobranpa a bocca do cofre dos rendimehtos publicos, que 
não forem de repartição nem de lançamento, nem d'aqiielles euja arrecadação 
estiver regulada especialmente, ser& tambem annunciada por editaes assi- 
gnados pelo escrivão de fazenda e affixados nas portas das egrejas parochiaes 
e nos logares publicos do estylo, nos termos d'este regulamento. 

$ unico. A cobrança verificar-se-ha por espago de 30 dias consecutivos, 
contados da data dos editaes. 

Art. 35.' Findos os prasos marcados para a cobrança das contnbuiçaes 
e rendimentos publicos, os devedores remissos serão, dentro de 30 dias, 
avisados por escripto pelo respectivo recebedor para pagar na recebedoria 
da comarca, na do concelho ou ao cobrador da freguezia as importancias 
por que forem responsaveis, dentro do praso improrogavel de cinco dias, 
contados da data do aviso. 

$ 1." Os contribuintes que náo pagarem as suas collectas á boccâ do 
cofre são sujeitos á multa de 3 por cento das respectivas collectas, sendo 
o minimo d'ella a quota fixa de 40 rkis por cada conhecimento. Estas 
multas pertencem á fazenda por todos os rendimentos vencidos desde o dia 
1 de janeiro de 1861 em diante. Os 3 por cento e quota fixa vencidos 
anteriormente pertencem a quem tiier feito as diligencias para a cobrança, 
embora a sua arrecadaç80 se tenha realisado depois do dito dia 1 Be ja- 
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oeiro de 1861, com tanto que antes d'elle se hajam feitos os respectivos 
relaxes e instaurado o competente processo de cobrança administrativa. 

$ 2." Os referidos 3 por cento e quota fixa são lançados em receita 
nas contas do rendimento do estado sob a epigraphe Tres por cento de 
dividas por  decreto & 3 de novembro de 4860, e considerados para todos 
os effeitos, a datar da publicação d'este regulamento, como rendimento 
eventual do exercicio corrente na epocha da cobranca. 

SECÇÃO 111 

Da cobranqa coerciva 

Art. 36.O Na falta de pagamento de documentos de cobrança dentro 
dos prasos legaes, o recebedor da comarca processara logo as competentes 
eertidòes dos conhecimentos que tem de ser relaxados, para por ellas w 
proceder executivamente contra os devedores, e as remelterá ao escrivão 
de fazenda do respectivo concelho ou bairro, acompanhadas de uma relação 
em duplicado dos nomes dos coutribuintes que deixarem de pagar, assim 
como dos numeros e irnportancias de cada addição. Esta relaçâo será datada 
e assrgnada pelo recebedor I. 

1 Oficio da Dir Ger das Contr Dir, de 13 de Janeiro de 488% - I11 sr. -Res- 
pondendo ao seu officio n - 3 ,  de 9 do corrente me- tenho a dizer a v s:, que a dispo- 
sição do artigo 36 o do regulamento da administra~ao da fazenda publica de 4 de jboeiro 
de 1870, em quanto manda que se processem as certi?ões dos conhecimentos que tem 
de ser relaxados, náo pode ter outra intelligencia que nao sela a de se processamm tantas 
certidões, quantos os conhecimentos, por isso mesmo que são certidões, e não rela~6e9, 
listas ou resumos de debitos, que o dlto ai ligo mandou passar 

Não me consta que outra intelligencia tenha sido attribuida ou auctorisada por esta 
direc@o geral e o proprio modelo impresso que se acha e3tdbelecido para estas certl- 
dões esta orgánisado em lermos que excluem a possibilidadr da pratica em contrario. 

Deus gudrde av  s a Direcção geral das contribuições directas, 13 de janeiro de 1888. 
Pedvo Angwto de Caroalho -111 " sr delegado do thesoum no districto de Vianna do 
Castello -("i0 Rei e Doc dos Act do 1Mm da Paz durante o anno de 1882, pag 72) 

Oficio da Dir Ger das Contr. Dir de P i  de abril de 188% -111 ""r -Constando 
do relatorio da vrsrta fiscal feita ao concelho de Celorico de Basto, em data de 15 de 
setembro de 1881 renieltido a esta direcção geral, com nota de 3 de outubro domeSm0 
anno, da direc$ã; geral da contabilidade, que no exame dos processos executivos Por 
conhecimentos de decrmas de juros i e  havia encontrado grande quantidade de certidões 
de relaxe, representando uma so todos os documentos de cobrança do mesmo anuo e 
do mesmo devedor comquanlo por capiraes a diversos credores, e fazendo refeI'e~C1a 
directa a diversos &anifestos- julgo conveniente observar av  s a  que tal facto eonstitne 
uma irregularidate, a que cumpre por termo, em vista da disposição do artigo 36 @ do 
regulaniento da adminisrraqão da fazenda publica de 4 de laneiro de 1870, por ISSO que, 
determinando-se n'este artigo que se processeni certidões dos conhecimentos que tem 
de ser relaxados não se lhe pode dar outra intelligeneia que não seja a de se proces- 
sarem tantas ceritidõe~ quantos os ronherimenloç, poi' que sSo certidões e não reia~ões, 
listas ou resumo de debitos que o dito artigo mandou processar 

Dcus cuarde a V Y h ~ i i e c ~ ã o  geral das eontcihuições directas, em 21 de abril de 
i882 -~Td7 o Augaslo deCarmlho --IlJ."" sr. delegado do theaouro no districto de Brasa. 
-(No Rel. a Doc eit , pag 79). 
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$ 1.' O escrivão de fazenda de\erá co6ferir immediatamente as certi- 
dões de que trata este artigo com a relaçso que as acompanhou, e, 
achando-as conlormes, assim o declardrá nas mesmas reiaçbes, passando 
outrosim recibo ao recebedor da entrega das certidôes e relaçào, descre- 
vendo n'esse recibo o numero e a importancia total das collectas em divida. 

$ 2.' O escrivão de fazenda enriará immediatamente a relação ao de- 
legado do ttiesouro para este auctorisar os procedimeritos que hou~erem 
de realisar-se contra os devedores, ficando o mesmo delegado com um dos 
duplicados e de~olsendo o outro ao escri*ão de fazenda para os effeitos de 
que trata este artigo. 

$ 3 " A extraccão das relacõeç e certidòes menriouadaç n'este artigo, 
assim como a entrega d'ellas ao escrivão de fazenda, deve achar-se &n- 
cluida dentro de cincoenta dias improrogaieis, contados d'aquelle em que 
expirou o praso para a cobrança â bocca do cofre. 

$ Ic O Se O recebedor da comarca omittir nas relações para relaxe algum 
ou alguns documentos de cobranca, o escrivão de fazenda que conhecer 
d'esta omissão rncluira logo na tabella da cobranqa a importancia dos 
mesmos documentos, nào podendo o recebedor h a ~ e r  essas quantias dos 
contribuintes devedores serião pelos meios ordinarios. 

Art. 37.' Logo que as relaròes forem devolyidas ao escri\ão de fazenda 
do concelho, e que o delegado do thesouro tiver auctorisado o processo 
executivo. o mesmo escrirão apresentará as ditas relações ao administrador 
do concelho, o qual lançara n'elfas o despacho segcinte: «o escr~vão de 
fazenda faça proceder, contra os devedores constantes d'esta relação, a todos 
os actos executivos que forem necessarios para pagamento da fazenda 
nacional)). 

$ 1 . 9  eesriváo de fazenda do concelho terá um protocollo, no qual 
serdo notados o dia e hora em que forem entregues as relações ao admi- 
nistrador do concelho, e em que este as restituir ao escrivão da fazenda 
Ambos estes funfcronarios assrgnarâo as notas referidas no protocollo. 

Sj 2 "  O escrivão de fazenda passar6 certidão do despacho que tem de 
ser lançado segundo a disposisão d'esfe artigo, para a mesma certrdào se 
juntar ao processo que deve instaurar-se a respeito de cada contribuinte. 

Ar€ 38.' Quando o administrador do concelho não lance o despacho de 
que trata o artigo antecedente no praso de 24 boraa, contadas desde que 
as relações para tal 6m Ihe tiverem sido apresentadas, o escrisão lairará 
o competente auto, em que declare que o administrador do concelho não 
cumpriu este preceito. 

Art. 39.0 O delegado do thesouro, logo que tirer recebido o auto a que 
se refere o artigo antecedente, lanyará n'elle o despacho seguinte: 

 constando do presente auto que o adininistrador do concelho de. .  . 
não cumpriu o preceito do artigo 4.5.' do decreto de 3 de nokembro de 

i860, ordeno ao escrivão de fazenda do mesmo concelho, em cumprimento 
do artigo 47.' do mesmo decreto, que proceda e faça proceder contra os 
detedores constantes da relaçiio ]unta, por niim rubricada, a todos os actos 
executiros que forem ncccssarlos pnra pagamento da fazenda naciona1.n 

$ unico D'este despacho o escrivao de iazenda passar8 eertidáo para se 
juntar ao proceuo que deba instaurar-se a respeito de cada coiitribuiiite. 

Art. 5.0." 03 delepdos do thesouro participardo tmmediatamente ao 
ministr-o e secretario d'estado dos negocios da fazenda o que occorrer nos 
casos previstos nos artigos 38." e 39." 

Art. 41.' Se o admrnistrador do concelho deixar por qualquer circum- 
stancia de comparecer em algum acto que exija a sua presença, será 
substituido pelo escrivão de fazenda, e esse acto terá a validade qne teria 
se o administrador estivesse presente. 

$ 1." Dada a iiypothese prerista n'este artigo, as funcçaes do escriveo 
d e  fazenda serão exercidas pelo escrivão supplente. 

$, 2.0 Para o ser\iCo das execuyòes administrativas os escrrvães poderão 
nomear supplentes especiaes, approvados pelo delegado do thesouro, sem 
que essa nomeação importe augmento de despera, quer para o coniribuinte, 
quer para a fazenda. 

Art. 42.O Logo que os delegados do thesouro derem a auctorisação de 
que trata o S( 2,"o artigo 36.O pdra se proceder contra os devedores 
remissos, serão estes citados competentemeute e com as solemnidades da 
lei, em vista da certidjo de que \lata o artigo 37.", pala em cinco dias 
peremptuiios pagarem as collectas que deierem. 

As citapões ser.20 feitas pelos escritães de fazenda ou pelos seus supplentes 
e ofliciaes de diligencias das respectiras administrações dos concelhos. 

5 1." Se os devedores ndo estiverem dentro dos respectivos concelhos 
ao tempo das iutimaqões, e se as certidões se relerirena a tributos sobre 
propriedade iwno\el, estas intirnações serão feitas na pessoa dos reoder- 
ros, feitores ou administradores dos bens sobre que recahirem os Iributos, 
na fórrna do artigo 667.", $ 3." da reforma ~udrciaria; mas, se se tratar 
de tributos pessoues, os administradores de coiicelho expedirão precatoria 
as auctoridades dos concelhos onde os devedores se acharem, pdra que OS 

façam intimar e lhes designem um praso, segundo as distancias, dentro do 
qual mandem pagar o que deierem á fazenda, ou sqa  nas recebedorias 
em que estiverem collectados, ou seja na dos concelhos em que residiremt. 

$ 2." Quando porkm se ignorar absolutamente a residencia dos deve- 
dores de tributos pessoaeh, a intimaçdo ser6 feila por editos, inquaiado-se 
previamente algumas testemunhas apontadas pelo escnvão para justificaçãa 

1 Corresponde ao artigo 1.0 $ 2 o das intruc@es de 30 de dezembro de 18U. 



da incerteza da residencia dos devedores, e observando-se as mais forma- 
lidades dos artigos 206.' e 207.' da reforma jiidiciana 1. 

Art. 43.O Os deredores intimados nos termos do artigo antecedente 
dekerão solicitar a entrega de uma guia, qiie restituirão com a nota de 
pagamento, a fim de se juntar ao processo. 

$ 1.' N'esta guia se deter& declarar a quantia de dibida, comprehen- 
dendo a totalidade por que se achar extrahido o conhecimento, e a im- 
portancia do sêllo com que dele ser legaliqado o processo. Serão colladas 
na guia e devidamente inutilisadas as estampilhas correspondentes ao re- 
ferido imposto do s&llo. 

$ 2." Não se apresentando a guia com a nota do pagamento dentro do 
praso assignado, passar-se-ha mandado para a apprehensão de tantos bens 
moveis ou semoventes, ou rendimentos, quantos bastem para o pagamento 
das collectas e custas. 

$ 3." N'estas apprehensaes não se poderão comprehender quaesquer 
objectos d'aquelles que, segundo o artigo 590.' da reforma judiciaria e 
mais legislação em vigor, não podem ser embargados e penhorados; mas 
na falta de objectos moveis, semoventes, ou rendimentos, poderão ser ap- 
prehendidas as dividas activas dos collectados que parecerem bem paradas. 

$ 4." N'estas appiehensaes observar-se-hão as formalidades prescriptas 
na lei para as penhoras, devendo os escri~ães, nos casos do artigo 594.O 
da reforma judiciaria, apprehender os bens que Ihes parecerem sufficientes 
e de mais facil execução, e no caso de que os devedores não apresentem 
logo depositarios idoneos, escolher depositdrios chãos, fieis, abonados, e 
què não gosem de quaesquar privilegios que os isentem da jurisdicção or- 
dinaria das auctoridades administrativas e judiciaes. 
5 5.' Os agentes do miuisterio pubhco, quando Ihes constar que os de- 

positarios não são idoneos, poderão interiir, dirigindo-se aos administra- 
dores dos respectivos concelhos ou bairros, para o effeito de serem remo- 
vidos os depositos, e prover-se 6 segurança da fazenda publica. 

$ 6.O Em qualquer estado do processo que as guias forem restituidas 
pelos devedores com a nota do pagamento, se suspendera nos effeitos ul- 
teriores do procedimento administrativo, em relação ás quantias que assim 
se mostrarem satisfeitas, continuando elle súmente pelas custas accresci- 
das, se os mesmos deiedores se não promptificarem logo ao pagamento de 
tudo o que restar 9. 

Art. 44.' Os bens apprehendtdos seráo competentemente avaliados por 
peritos, sempre que os devedores assim o requeiram, excepto nos cagos do 
artigo 243.' ,$ 1 . O  da reforma judiciaria, em que não p6de verificar-se a 

Corresponde ao artigo 1 o Ei 3 o das citadas instrueçòes 
a Corresponde ao artigo 2.0 5s 1.0 a 6.0 das citadas instrucçUes. 
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avaliaç80, e nos do artigo 596." da mesma reforma, em que basta a ava- 
liação por dois homens bons chamados pelo escrivão '. 

Art. 45." A arrematação dos bens se fará pelo maior preço que obtiverem 
na praça, passados ctnco dias depois dos editaes, que deverão ser affixados 
nos logares do estylo, excepto quando poderem ser dispensados em con- 
formidade com o 1." do artigo 2M." da reforma judiciaria. 

$ 1 . O  Os proprios devedores serão admitttdos a arrematar, mas não se 
receberão lanços de pessoas que não sejam conhecidas ou afiançadas pelas 
que o forem, na conformidade do $ 6." da lei de 2 0  de junho de 1774. 
Os arrematantes dentro de tres dias entregarão na recebedoria competente 
o preço das arrematações, sob pena de serem presos pela anctoridade 
administrativa, e de estarem na cadeia at8 que paguem o dito preço, ou 
a16 que os bens arrematados, voltaudo á praça, achem comprador pelo 
preço da primeira arrematarão, ou ainda por outro inferior, se o primeiro 
arrematante preencher a differença. 

$ 2." Se os bens não acharem absolutamente comprador na praça, e os 
devedores tirerem outros de mais facil execução, para estes bens se 
transportarão as apprehensões: mas se isto for ~mpraticavel, os bens ap- 
prehendidos serão avaliados por um perito escolhido pelo respectivo admi- 
nistrador, e voltarão á praça no vafor por que a final deverão ser adjudi- 
cados á fazenda. Se ainda então não acharem comprador, verificar-se-ha 
a adjudicação, salvo o caso de serem os bens absolutamente de nenhum 
prestimo, porque n'esta hypothese o dito administrador do concelho ou 
bairro declarará falha a execução, ficando salvo á fazenda o direito de 
haver as collectas em divida pelo que vierem a adquirir os devedores, e 
por outros bens de que possa sobrevir noticia. 

,$ 3.O 0s delegados ou subdelegados do procurador regio nas eomarcas 
e julgados onde se verificarem estas arrematações serão a ellas presentes; 
mas quando por outro serviço de seus cargos Ihes for impossivel comparecer 
a estes actos, poder80 elles fazer-se sem a sua presença, não ficando por 
isso nullos. 

,$ 4." Ainda mesmo porbm que não sejam presentes ás arremataçbes, 
se os agentes do ministerio publico souberem por qualquer modo que se 
arremataram mais bens do que os sufficientes para o pagamento da fazenda 
publica e despezas do processo a&ninistrativo, ou que a titulo d'estas 
des~ezas se levou ás partes mais do que aquillo que deviam pagar, pro- 
cederão como for de d~rei to contra quem se mostrar culpado %. 

Art. 46.O Quando os devedores sd possuirem, em concelhos diversos 
d'aquelles onde tiverem sido collectados, bens que possam ser apprehen- 

Corresponde ao 
Corresponde ao 

artigo 3 das citadas inslrircções. 
artigo 4.' 88 1 .9  4." das ciiadas insftnoçóes. 
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didos administratiiameute, expedir-se-h20 precator i~s  ás auctoridades ad-  
ministrativas dos concelhos onde foreni stiuados esses bens, e eslas aucto- 
ridades procederao como fica disposto no artigo antecedente e seus $$, 
admit t i~do porbm os deledores a pagar nas respectirds recebedorias, e 
dando parte ás auctoridades drprecarites quando d arrematação estiver 
concluida, ou quando ella se interromper por algum dos mo t i~os  de que 
s e  trata no artigo seguinte '. 

$ i." Os recebedores de comarca, por si ou por seus propostos, são os 
depositarios dos juizos e auctoiidades deprecados para a arrecadarão das 
sommas proienientes das execuções, e apenas se Ihes apresente mandado, 
ordem ou guia do juizo ou da auctoridade competente para a entrega das 
quantias d e  que forem depositarios, assignarão letras, pagaleis á lista, a 
favor do thesoureiro pagador do districto onde se houver relaxado a divida, 
se essa quantia for applicada ao pagamento do debito a fazenda, ou da  
pessoa ou pessoas que o JUIZO ou auctoridade deprecadas designarem, se 
porventura se destinar a solver as custas e os 6 por cento da mesma 
execução. 

$ 2 . O  Os autos da precatoria que, em tempo opportuno, o juizo ou au- 
ctoridade deprecados devoherão aos deprecantes, serao acompanhados das 
letras qtie o recebedor houver acceite pelo producto da execução cuja for 
depositario. A letra que pertencer á fazenda sei8 escripturada no districto 
que relaxou a ditida, como receita em papeis de  credilo por conta do 
debito a que disser respeito, e a que  representar o deposito pertencente 
aos empregados será considerada como supprimento, sendo amhas a s  le.tras 
transferidas para as caixas centraes do ministerio da fazenda Da remessa 
da letra que pertencer aos empregados far-se-ha participaça esiiecial, ein 
que se indique o nome dos mesmos empregados do juizo aos quaes de\e 
ver satisfeita a importancia do saque, a fim -de se ordenar o pagamento 
opportunamente pelo resprctiuo cofre central. 

$ 3 . O  A receita proveniente d'estas execnròes sera devidamente escrr- 
pturada nas contas, livros e tahellas do concelho onde se tiverem extrrhido 
os respectrros documentos de  eobrunça. 

k." Quando as aurtoridades deprecantes forem do disiricto de  Lisboa, 
a letra que pertencer a fazenda, nos termos do $ 1." d'este artigo, ser8 
passada a faior do respecttuo delegado do thesouro 

Arl.  47." processo da arrecadação administrativa, a que se refere este 
regulamento, interromper-se-ha nos seguintes casos¶: 

1 Corresponde ao artigo 4 o d'estas instiuccões 
2 Diz o decreto de i 3  de agostt, de $854 ,  ai-ti80 l? O -  -Se o devedor não posruir 

bens aue se achem I i~res  e desriribaiacados. ou oossuindo-os se opirozer comgctente- 

I. .Quando os devedores houverem interposlo O recurso de que tratam 
os artigos 25.4.' $ 2 . O  e 667.' $, 5.O da reforma judiciarra, cujas disposi- 
ções se obscrvario tambem n'esta hypothese; 

11. Quando os bens apprehendidos administrativamente se mostrarem 

papeis ao juizo eontencioso, para proceder como fdr dedireito e justiça .-As instrue- 
çòes de 30 de dezembro de 18b.j tiveram em vista regular este decreto. 

Portaria de 17 de outubro de 1873 -Constando por frequentes queixas, que tBm 
chegado ao conhecimento do governo, que e menos regular o modo por que se pmrks- 
sam as cxeeucòes adniini>trativas, por quanto em muitos casos se nega aos executados 
a defesa que o direito Ihcs permittia antes da actual forma dc processo, com fundamento 
na restricta interpretaçZo que as instrueyfies de 30 de dezembro de i865 e artigos 36 
e seguintes do regulamento geral da administração da fazenda publica de 4 de janeiro 
de 1870 deram ao drcreto de 13 de agosto de 18&, e por uma previa e incompetenre 
apreciayão dos administradores do concelho se deixa de fazer remessa dos embargos 
oppostos as refendas eseeuçòer para o poder ~udicial, uniro competente para d'elles 
conbec~r, sendo manifeslamente zraves os inconvenientes e vexames que d'aqui podem 
provir, principalmente depois que pelo decreto com força de lei de 29 de julho de 1870 
foi applicada a mesma forma de processo a cobranca dos foras, pensões e demais ren- 
dimentos publieos, acontecendo por outro lado que'nas mencionadas execuções se ae- 
cumulam termos desnecessarios e se orocede oor modo uue ainda n'aauellas em aue os 
dcv<.fdrvi, di.u,JinJo a lirimeiia r.it:i(in, rtlzi:tuniii logi u I~dFsnieuih, as cusias'cxce- 
dçin inuilal vrzc?: 5s {[unntias exsquendds, tornando se aslini 9 i~nriusii~ odiado não 
pelo legitimo encargo que representa para o contribuinte, mas pelo eiaggerado eonejo 
de forinalidades e despezas com que é exigido, e convindo desde jacorrigir os defeitos 
apontados na parte em que procedeni da errada execu~ão da lei, eujas disposições, sem 
duvida, cumore tambem aue seiam comoetentemente modifiuadas manda sua mages- 
t:uIc! cLrei, \;ela d.rec~.io r r a l  d:is i-ontr;hui~i~es J i ~ e ~ t i s ,  que us w<ivernddure3 rivid do 
di..iiii*io do rt~ntinrnl? z illia? ilwm as instrucy5es nceccssrird administradores do 
concelho para que obseivem os seguintes preceitos 

i ' Que os embargos, sob qualquer forma que se deduzam, oppostos na4 execnçõps 
administrativas contra os devedores de impostos, foros ou de quaesquer outros rendi- 
mentos publicos, deverão ser loso remettidos ao poder ~udicial, poi via do delegado ou 
sub-delegado do nrocurddor remo. 

unico fim de uoderem fazerim convolar a nenhora oara outros béus oue os devedores 

da fazenda ~ubliea de 4 de iaueiro de 1870: 
3 Que ;>s rrferidoj msgislradu~. luzo Giur se I ~ + P  apresentem embargos as axeru- 

eùes adniiiiistriitivas. devc'rid sus~,eod~.i ,i endaiiienio do prorps;o, ate qiie wlo respe- 
étivo agente do ministerio publico Ihes siqa communicadò o despacho Íio juiz eompe 
tente rejeitando os mesmos embargos. ou iecehendo-os sem suspensão da execução, 

4 e Que nos processos de que se trata deverão so ter logar os termos e actos exe- 
cuti~os necessarios para pagamento da fazendi publica, 

a O Que, depois de se mostrar effectuado o pagamento a fazenda por parte dos exe- 
cutados, deverão cessar todos os termos e actos do processo, 

6 a Que as custas deverfo ser contadas pela tabella dos salarios judiciaes, relativos 
aos funccionarios dos luizes eleitos ordinarios e de direito, segundo as alçadas a que 
corresponderem as dividas a fazenha na conformidade do que dispõe o artigo 53 e 
tabella n '2 do citado regulamento, [indo multo em vista que a transgressa deste pre- 
ceito esta sujeita a acção penal, como crime de receber ou contar emoiumentos não 
devidos. 

Paço, em 47 de outubro de 1873. - Antonto de Serpa Panientel. - (No Duirzo do 
Governo de 22 de outubro, no 240). 
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implicados em Iitigios já pendentes, ou vierem a implicar-se em quaespe r  
pleitos instawados depois da apprehensão ; 

III. Quando algum terceiro embargar a apprehensào, dizendo que sào 
seus os bens apprehendidos ; 

IV. Quando finalmente sobrevierem pieferencias ao producto da arre- 
mata~áo,  eu sobre a ad~udicaçào dos bens. 

$ I." No caso dos embargos de terceiro, suspendendo-se o procedimento 
por tres dias, durante os quaes serão 05 embargos oKerecidos e provados 
com documentos ou testemunhas, o administrador do concelho ou barrro 
examinará os embargos e sua prova, e se lhe constar que o devedor h 
fazenda tem outros bens pelos quaes se obtenha o pagamento, poderá mandar 
a~prehendel-os, e le~aiitará a primeira apprehensão ; mas se  isto for im- 
pra t ica~el  ou inconreniente, remettera dentro de outros tres dias os autos 
ao competente delegado ou subdelegado do procurador regio, segundo for 
o ualor da causa, acompanhados de todas as informasões que pod8r sub- 
ministrar sobre a materia dos embargos, e o delegado ou subdelegado, 
mpugnando os embargos, immediatamente apreseníará o processo á dis- 
tribuicão para o effeito de ser logo concluso ao juiz, e proceder-se como 
for d e  direito, havendo ou não recurso das decisões dos juizes, segundo 
For o valor das qiiestòes. 

$ 2.' No caso de  preferencias, offerecendo o credor a sua petição e os 
documentos com que pretender instaural-as, o administrador do concelho 
ou bairro, se 1130 for possiiel ou conueniente ii fazenda fazer-se uma noia 
apprehensào d e  bens, e abandonar o producto da arremataçào ou os bens 
ja adjudicados, procederá como fica disposto no $ antecedente. 

$, 3.' Se os embargos ou as preferencias ndo comprehenderem a tota- 
lidade dos bens apprehendidos oii adjudicados, ou a totalidade do producto 
dos bens arrematados, podera prosegnir sobre a parte náo disputada a 
arrecadação administrativa, extrahindo-se, para esse effeito, traslados h 
custa das partes 1. 

Art. 48." Se algum depositario de bens apprehendidos administrativa- 
mente não der conta do deposito, apenas lhe for ordenado que o apresente, 
a auctoridade administrativa competente o fará recolher á cadeia até que 
os bens depositados appareçam, ou a divida á fazenda, importancid do sêllo 
e despezas do processo estejam pagas pelo devedor ou por qualquer outra 
pessoa 3. 

Art. 49.' Quando se protar que os de\edores á farenda, a que se  refere 
este regulamento, não possuem bens alguns, as auctoridades administra- 
tivas declararão falhas as dividas, salto o direito da fazenda para em 30 

Corresponde ao artjgo 6.' i." a 3 das citadas instrucç6es 
Curresponde ao artigo 8 "as citadas instrucções. 

annos executar os devedores, se melhorarem de fortuna; mas se  estes 96 
possuirem bens de  raiz e n lo  os tirerem de natureza dos que podem sef 
apprehendidos adminis~iativamente, reme! ter-se-ha para continuar judicial' 
mente, ao agente do ministerio publico, o processo administrativo que se  
tiver instaurado, no qual se layrara auto, d'onde conste que os devedores 
s6 possuem bens de raiz I. 

Art. 50.0 E m  todos os casos em qiie os processos de  arrecadação ad- 
ministrativa passarem, dos administradores dos concelhos ou bairros, para 
as auctoridades judiciaes, todos os actos das auctoridades aiimiuistratiras 
têm tanta força e  alid da de como os actos correspondentes práiicados pelas 
juqtiças nas exccuçòcs fiscaes, e nos embargos de terceiro (i prefereucias, 
os tribunae* judiciaiios limitar-se-hão a conhecer d'estes incidentes, e 
apenas os dicidirem definitivamente, deioli erão os processos ás auetoridades 
administrativas, para concluirem as respectivas arrecadaçòes, uáo se  tiraudo, 
traslados para estas remessas dos processos de parte a parte, salvo no caso 
do $ 3 . O  do artigo 4 1 . O ,  e ficando sómente as notas convenienies nos 
competentes Irvros e protocollos para a todo o tempo constar$. 

Art. S 1 . O  Em qualquer estado em que se achar uma arrecadaçào ad- 
ministrativa por modo coactiuo, se qualquer individuo, que não seja o pro- 
prio devedor, quizer pagar a respectiva d i ~ i d a ,  e o s&llo e despeza 18 feitas 
com o processo, será admittido a iazel-o, ficando com o direito de cobrar, 
administrativa ou judiciaimente, do deredor o que por elle pagar 3. 

Art. Quando, por effeito de execuçôes administrativas, deram ser 
arrematados rendimeutos de  propriedades rusticas e urbana<, a ar remak-  
çáo verificar-se-ha por tantos annos quantos, forem necessaiins p , i r ~  com- 
pleto embotso da fazenda e custas da execu&o, satisfazendu logo (, arre- 
matante a respecti~a importancia total. 

$j -1 .O Se  por8m não poderem ser arrematadas as rendas, por falta de 
licitantes, e a sua cobrança suecessiva ficar a cargo da fazenda, á propor- 
cão que essas rendas forem sendo arrecadadas, entrarão immediatamente 
nos cofres publicos, como receita euentual, designando-se no assento re- 
spectivo a denominação do rendimento P O anuo a que pertencer. S e  as  
cobranças represeritarem parte da importancia dos conhecimentos em di- 
vida, nos mesmos conhecimentos se fark o competente açerbamento, effe- 
ctuando se as annuilações, tanto em reculiado d'esse averbamento, como 
quando as rendas arrecadadas forem iguaes ou superiores á importancia 
dos conhecimentos, nos termos preseriptos ii'este regulamento e demais 
disposições em uigor. 
$j 2.0 Em todos os casos, em que houver penhora em rendas, serão sempre 

1 C<.rrtspi,ii Ir aù arii:o 7 o 11.i.d ~ i t ; i d . ~ i  in'truryi,es 
C~rrcsp~ndv ao d !, " do urtIp.7 6 o Jas i i t ~ d J o  instrucsõec. 

3 Corresponilc ao ~ ~ L I ~ I  9.0 dai  ci1ad.e iaaruc~;cs. 



intimados os senhorios dos ~ red ios  ou seus representantes, para que, quando 
~ rocedam a novos arrendamentos, ~ i à o  recebam o respectivo preço, sem 
que a fazenda esteja embolsada do seu debito. 

$ 3.s Q~iando a somma que o thesouro receber for superior á divida 
'executada, a differença ser8 arrecadada por deposito, para ser, por deter- 

minação do delegado do thesouro, restituida a quem competir, em virtude 
das ordens de operações de thesoiiraria com que os thesoureiros pagadores 
devem estar habilitados desde o principio de cada anno economico. 

Art. 53 A todas as dividas á fdzeoda por contribuicões ou quaesquer 
rendimentos será tambem addicionada, como indemnisação das sommds re- 
tidasi a importancia dos juros, na razão de 6 por cento ao amo, ate ao 
integral embolso da fazenda. 

1.' Nas dnidas provenientes de contribui~óes de lançamento ou repar- 
tição, os juros comecarão a contar-se no fim de 30 dias, depois de encer- 
rados os cofres para a cobrança boluntaria. 
2." Nas demais dividas, provenientes de todos os outros rendimentos, 

os juros contam-se desde o dia em qrie as mesmas diiidas e rendimentos 
deviam ter sido pagos. 

1.' A todos os rendimentos e contribuições tencidos, actualmente em 
divida, quer estejam, quer n?.o relaxados, serão addicionados os respectivos 
juros. contados da data da publicação d'este regulamento, uma vez que os 
contribuintes remissos, ou alguem por elles, nào satisfaçam os respectivos 
debitos, dentro do praso de  6 mezes, a datar da promulga~ão d'este mesmo 
regulamento. 

$ 2." A importancia dos juros deuidos, em todos os casos marcados 
n'este artigo, será considerada: para todos os effeitos da arrecadação, como 
o principal das collectas em divida. 

$, 3.' A somma dos referidos juros será escripturada nas contas publicas 
como receita eventual, sob a epigraphe «juros de di\ida», nos termos do 
artigo 53.' do regulamento geral da administração da fazenda. 

Art. 54.' É expressamente prohibido aos que iuterbierem no processo 
executi\o receber custas o* quaesquer emolumentos e salarios, em quanto 
a fazenda não estiver embolsada da importancia total da diuida em execução. 

$, unico. Se  o3 apresentantes das guias quizerem só pagar a parte d'ellas 
que representarem as collectas em diuida, os recebedores de comarca ac- 
ceitarão essa parte, continuando o processo pelas custas e mais despezas 
que ficarem por satisfazer. 

Art. 55." Os salarros dos funccionarios administrati~os nos processos de  
que trata este regulamento serão os decretados na tabella dos salarios 
judiciaes para os funccionarios dos juizes eleitos, ordinarios e de direito, 
segundo forem os valores das dividas em arrecadação; estes salarios serão 
contados pelos administradores do concelho ou bairro, e poderão ser ar- 
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recadados pelo modo prescripto nos artigos 614.O e 616.' da reforma ju: 
diciaria, sem que em caso algum se possam receber adiantados, nem se 
possa demorar de qualquer modo, por falta de  pagamento, o andamento 
dos processos admiiiistrdtibos, nem a remessa d'elles pata o contencioso, 
ou o seu regresso para as competentes administra~ões e repartições de  
fazenda dos concelhos ou bairros I. 

Art. 56.' O administrador do concelho perde o direito aos respectivos 
emolumentos por todos os actos que deixar de  praticar, revertendo 08 
mesmos emolumentos em faror do escriviío de fazenda que o tiver subsh- 
tuido, e os emolumentos d'este pertencerá0 ao supplente que tiver exercido 
as funcções de  escrivao, nos termos do 1.' do artigo 41.O 

SECÇBO 44 
Da receita eventual 

Art. 67." A receita eventual n o s  concelhos, cabepas de comarca, e\bair- 
ros, será arrecadada pelos recebedores de comarca ou bairro, e nos outros 
concelhos pelos seus propostos, sendo fiscalisada pelo escrivào de fazenda 
onde esta arrecadarao se  effectuar. 

f, i." Nas cidades de  Lisboa e Porto haíerá recebedorias especiaes 
para o s&llo de berba e receitas euentuaes, fiscdiisadas direc~amente pelos 
respectivos delegados do thesouro. 

$j 2 . O  Serao porem cobradas rias recebedorias dos bairros, e fiscalisadas 
pelos respectivos esc~irdes de fazenda, a contribuiçào de registo por titulo 
oneroso, e todas as verbas add~cionaes ou juros que tenham de ser pagos 
conjunctamente com os respectiyos documentos de cobrança, e bem assim 
quaesquer outras receitas eventuaes, cuja arrecadação for encarregada por 
disposi~ões especiaeç ás recebedorias dos mesmos bairros. 
' 

Art. 58.' Os escriuães de fazenda dos concelhos, que nào forem cabeça 
de comarca, remetterão no fim de cada mez ao escritão de fazenda da co- 
marca uma relação de toda a receita elentual cobrada n'esse mez, acom- 
panhada dos talhes dos recibos que tiverem passado e das guias ou quaes- 
quer outros documentos que lhe derem origem. 

$ unico. No fim de cada anoo economico os escii%ães de fazenda dos 
conce!hos remetterào ao de comarca os proprios livros da receita eventual. 
convenientemente encerrados, a fiin de que possam acompanhar a remessa 
que tem dc fazer-se para a repartição de fazenda do districto dos livros e 
contas da responsabilidade do recebedor da comarca. 

Art 59.O O escrirdo de  fazenda do concelho cabeça de comarca, em 
vista dos documentos a que se refere o ariigo antecedente, debitar& com- 

1 Corresponde ao artigo I0 o das citadas instrncções. 
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petepternente ,o fecebedor pela totalidade da receita elentual da comarca. 
D e  todas as reclapaç6es formará uma s6, que remetterá ao delegado do 
thesouro com as respectivas tabellas mensaes e todos os documentos com- 
p!ovativos da receita eventual. 

Art. 60."Toda a escripturaçào das contas da responsabilidade do re-  
cebedor de comarca sera feita pelo escrivão de fazendd da mesma comarca, 
o qual exercera a competente fiscalisaç~o, serido auxiliado pelos escrivães 
ae  fazenda dos outros concelhos da dita comarca, quanto á arrrcadaçáo da 
receita eventual que n'esses concelhos se effectuar. 

Das quotas da cobrança 1 

Art. 61 ." Aos empregados na fiscalisação e arrecadacão dos rendimentos 
publieos nos districtos ficam competindo as quotas marcadas na respectika 
tabella, que vigorar ao tempo da cobrança. 
- f 1.' Estas quotas serão calculadas para os drIegados do thesoum sobre 
ta a areceíta cobrada em cada distncto, incliiindo a proveniente de relaxe; 
para os escrivães de fazenda dos concelhos, quer sejam cabeça de comarcu, y nlo, sobre toda a cobrança da receila propria de cada mncelbo, in- 
c uindo tambem a proveniente de relaxe, e finalmente para os recebedores 
de comarca serão ealculadas as quotas nos termos seguintes: 

J. Por inteiro, quando a cobrança se houver effectuado durante os prasos 
e;tabplecidos para a abertura dos cofres; 

11. Por dois terços, quando o pagamento voluntario se effectuar depois 
d'ésses prasos: 
' 111. Por um terço,a respeito de contribuiç6es e rendimentos arrecadados 

por effeito de execução. 
$ 2.' Nao se calcularão quotas das receitas que por leis ou disposições 

especiaes não deverem ser com ellas oneradas. 

1 Veja a lei de 15 de maio de 1880, que auetorisou o governo a proceder triennat. 
mente a revisão da tabella das quotas de cobrança, o decreto da meaina data, que or- 
denou que essas quotas fossem resuladas pelo mappa ~iinto a esqe decreto, o decreto 
de 11 de outubro de i880 quanto ;o pagatiiento dns quotas dp, cobi.rnpa feito por pre- 
slações mensaes, e o decreto de 12 de maio de 1881, qne revogou oanterior, e delermi- 
nbu que o methodo de pagamento das quotas de cobrança cootinue a ser o que existia 
antenormente a promulgação d'aquelle decreto 

CAPITULO V 

Da fiscalisação dos actos da receita e despeza dos recebedores 

SECÇdO 1 " 

Emolumentos para a escriptnraçXo e verificação das contas 

Art. 62." O escrivão de fazenda de cada concelho formará dos docu; 
mentos de cobrança, respectivos ao mesmo concelho, que passarem a caPgo 
do recebedor de comarca, tantas relaqões para descarga, segundo o modelo 
n.@ 1, quantos forem os rendimentos e os exerclcios a que estes pfftencetem. 

$, 1 .O  Para os documentos de cobrança das contribui~òes de repartiçâo 
e lançameuto poderá haver tantas relações, quatitas forem as freguettas 
do concelho ou bairro, ou relações especiaes para algumas das mesmas 
contribuições, segundo as conveniencias do serviço. 

$, 2." Quando os documentos de cobrança forem dos mesmos reudimen- 
tos e exercicios, de que já haja relaçòes para descarga, n'este caso serão 
lancados por addicionameiito nas respecti~as relações. 

$ 3 " Estas relações coiiterão os numeros dos documentds de cobrançd 
e a importancia total de cada um d'elles, e terào uma columna para se 
notarem as datas da sua cobrança ou annullação. 

$ 4." A prlmeira folha, ou rosto da relação paia descarga, será desti- 

1 Officio da Dir Ger. das Contr Dir de 2 de dezembro de-l882 -111 no sr.-A ven- 
Bcação das contas dos recehedores de comarca, e a fiiealisaçao sobre rodos os actos da 
receita e despeza a cargo d'estes exactores são attribuiçòes que os escrivães de fazenda 
devem ter sempre como muito recommendadas, no desempenho dos Seus cargos. lnfe- 
Itzmente a repeiição de casos de alitance crn {lu,: tèrn sido encontrados alguns recebedo. 
res, a veriftcaçdo que se tem feito de q u ~  os alcances agora contastados datam de epochas 
anteriores aquellas em que uma boa fncdlisação as d~vera ter reveladu, e a avengua- 
ção de outras faltas e irregularidades notad~s em diversas sgndicancias sobre esteim- 
portante ramo de serviço fiscal, denionstram pelo menos o pouco cuidado e a menor 
attenção com que alguns escrivães de fa~eoda p-oeedem em tão melindroso assumpio, 
sem embargo das expressas e terminantes disposições que a tal respeito se acham con- 
signadas no regulamento geral de adniin~rtra~ão da fazroda publica, de 4 de janeiro 
de 1870 fipois de reconhecida convrnieneia suscitar e hçealiear o cuniprinieuto exa-O 
e escrupuloso das disposifões que regulam este aasompto, de modo a que a fis~IiSaÇa0 
dos escrivães de fazenda sobre as recebedorias seja efiectiva e regular, como cumpre 
que o seja 

Sirva-se v s dar n'este sentido 23  devidas instrucções aos escrivães de fazenda, seus 
subordinados, fazendo lhes sentir a responsabilidade em que incorrem por qualquer 
desleixo. ou omissão, no cumprimento das dispasiç8es consrgnadas no ~apitillo Y do . . 
citado renulamento 

Deus guard? av s "Direc$ão eeral das contilbai~(ir~ directas 2 de dezembro de i882 - Pedro Augusto di> Carbalho -li1 mm si delemado do theaouro'no distrirto de Aveiro 
Identicos para todos os delegados do thesotro do continente e ilhas adjacentes - 

(No Re1 e Doc dos ~ c t  do Xtn. da Faz durante o anno de 1882, pag 80) 
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nada para se notar a quantidade e a irnportancia mensal dos documentos 
cobrados e annullados, compreliendidos na mesma relação, e no kerso se 
lançarão as observações. 

$ 5." Cada relação servirá, em quanto houver documentos por cobrar 
que n'ella estejam descriptos, ~untaiido-se a cada uma e por cada anno 
economico os competentes rostos; fazendo-se unicamente novas relaçaes, 
quando houver transiçao de documentos para noto recebedor. 

Art. 63." Os resumos das relações pala descarga, conforme o modelo 
n." 9, serão formados por concelhos, ou quando houter transição de um 
para outro recebedor, ou quando se der a transiçàio da couta velha para a 
conta nova do mesmo recebedor, nos termos d'este regulamento, e servirão 
prra documentar os assentos d e  credito na conta velba e o debito na conta 
nova no livro respectivo. 

$ 1." Este resumo será assignado pelo escrivão de fazenda do concelho 
e pelo recebedor ou seu proposto. 

$ 2.' Quando se d& a transiçáo de um pata outro recebedor, e por 
occasião do bafanço annuai para a conta nova, orgaoisar-se-ha na eabeça 
da comarea um resumo geral de todos os rewmos dos respectivos concelhos, 
feito em duplicado. Este resumo geral sera assignado pelo escrivão de 
fazenda da comarca e pelo iioío recebedor. Um dos exemplares documenta 
n escripturaçáo, o outro ser6 remettido repartição de fazenda do districto, 

Art. 64.' As re la~ões  de documentos de cobranca em dinheiro, entregues 
ao recebedor, serão tambem formadas por concelhos, segundo o modelo 
R.' 3, e servirão para documentar o debito da conta do recebedor. 

Art. 65.' As relações dos documentos de cobrança em generos servirão 
para documentar o debrto da couta a que se refere o artigo antecedente, 
e serão formadas em harmonia com o modelo n 4. 

Art. 66.' Os escribães de fazenda dos concelho5 não cabeças de comarca, 
logo que tiverem processado as relações modelos n." 3 e 3 e certidões de 
resumo das coritriburções, e as correspondentes relaçaes de  descarga, a 
que se referem os artigos antecedentes, as enviarão. com os respectivos 
documentos de cobranea, ao escrivão de  fazenda da comarca para conferrr 
os mesmos documentos com as relayões, sendo entregues aquelles em acto 
continuado ao recebedor da comarca, para, por si e seus propostos, pro- 
ceder :r respectwa arrecadação. 
$i I ." Um diiplicado das relações n.'" e 4 e das certidães de resumo 

será enviado ao respectivo delegado do tbeaouro; o outro eremplar sertirá 
na reparliçâo de fazenda da comarca para se effcctuar a escripturação nos 
termos d'este regulamento. 

$ 2 ' Nos referidos documentos de  debito, em que os recebedores de  
comarca tem, pela fhrrna determimda no artigo 28." d'este regulamerito, 
de psssar o çompetente recibo, se mcncionarb n'este o valor dos docu- 

meiitos de cobrança que Ihes são entregues, e que 0s mesmos documentos 
se acham de$idamente preenchidos, seliados com o s&llo branc,o, e assignados 
pelo escritão de fazenda, e sem emenda nem rasura. 

$ 3." Todo o documento de cobrança extrahido depois da publicaç80 
d'este regulameiito, que se encontrar em poder de  algum recebedor, sem 
as formalidades legaes, será considerado falso e o recebedor suspenso, 
processado e proposto para demissão. 

$ 4.' As relacões de  descarga pertencentes a cada concelbo serão devol- 
vidas ao respectivo escrivão de fazetida para exercer a devida fiscalisação. 

Art. 67.0 As tabellas da cobrança em dinheiro serão feitas por conce- 
lhos, por romarcas ou por bairros, segundo o modelo n.O (i. 

Art. 68.O As tabellas d e  cobranca de generos e as respectivas contas 
de venda serão feitas igualmente por concelhos, comarcas e bairros, em 
harmonia com as tabellas dos modelos n.m 6 e 7. 

Art. 69."~ tabellas e contas dos conceihos seráo assignadas pelos re- 
spectivos escrnàes de fazenda e propostos dos recebedores. Nos concelhos 
cabeças de comarca serão assignadas pelo escrivão de  fazenda e recebedor 
da mesma comarca. 

$ unico. O escrivão de fazenda do concellio cabeça de  comarca orga- 
nisará a tabella mensal e geral da comarca, em harmonia com 0s modelos 
estabelecidos nos artigos 67." 68." a qual conterá em resumo toda a 
cobrança por cada um dos rendimentos, comprehendida na de todos os 
concelhos e alfândegas da mesma comarca. 

Art. 70." Em todos os concelhos haverá dois livros para a escripturaçâo 
da receita e~entual ,  um exclusivameiite para a da contribuição de registo 
por titulo oneroso (modelo n 8), e outro para todas as demais receitas, 
inclusive a de s&llo de verba (modelo n.D 8-A). 

$, 1.D Alem dos Iirros acima mencionados, havera outro para serem re- 
gistada~, dentro de  1 5  dias da sua data, todas as licenças que forem 
concedidas nos termos do artigo 1." da lei de 1 de  setembro de 1869. 
seja qual for a repartiCão ou auctoridade que as tenha expedido. As Iicen- 
(as que forem passadas pelo menos tempo de um mez serão registadas 
apenas sejam expedidas e antes de ~rat icado o acta que ellas anctor*sam- 

Este livro será feito conforme o modelo n." 8-B, por onde conste a data 
do registo, o nome da pessoa a quem foi  asi ia da a licença, o acto que ella 
auctorisa, o local onde tem de ser tempo por que foi  assada, 
quando termina, a importancia do s&llo, e o modo como esie foi pago. 

I. As verbas de sêllo lançadas duraute o atino civil serão no fim d'elle 
sommadas, continuando-se o registo tio anno seguinte com uma numeraçdo 
de ordem especial, e assim successitamente 

[I O escri\ão de fazenda, referindo-se ao correspondente numero de 
ordem, lançara nas licenqas a íerba de registo, a qual datará e açstgnará, 
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111. Tanto o registo como a verba são gratuitos. 
$ 2.' Os dois livros n.OS 8 e 8-A serão renovados no fim de cada anno 

economico, e todos tres serão fornecidos pelas repartiçaes de fazerida dos 
distsictos, rubricados, com termos de abertura e encerramento, pelo de- 
legado do thesouro ou pelo empregado da sua repartição que desipar  para 
esse serviço. 

Art. 71." HaverB em todos os concelhos Iivros de contas correntes para 
a escripturação dos impressos sellados e das estampilhas do imposto do 
s&llo, livro que será fornecido da mesma fdrma pela repartição de fazenda 
dos respeeti~os distrietos. Este livro será eseripturado segundo o modelo 
R." 9. 

Ar(. 72.' Para a escripturação do depos~to dos generos cobrados ha3erá 
em cada concelho um Ii5ro conforme o modelo n."-A. 

No debito se descre~crào zs quantidades dos gcneros comprehendidos 
nos documentos de cobrança entregues ao recebedor e que forem pagas, 
e no credito dar-se-ha' sahida pela coiita da renda que se effectuai dos 
mesmos genaos. 

Art. 73." Hareric tambem em cada um dos concelhos um livro conforme 
o modelo n." 26, para a escripturação dos rendimentos não e\eutuaes nem 
sujeitos a lançamento 

Estes Iivros serão fornecidos e es~ri~turacios nos termos do $ 7.O do 
artigo 143." d'este regulamento. 

SECÇÃO t 

Da escrlptnração das contas 

Art. 75." As contas dos recebedores d,i comarca serão todas escriptu- 
radas, nos termos do artigo fio.", pelo escrivão de fazenda da comarca, 
em tres livros, segundo os modelos n.""O, i t e 12. 

unico. Estes Iiuros serào fornecidos pela iespec tiva repartição de fazenda 
do districto, nos mesmos teimos que aquelles de qiie trata o artigo 70.O 

Art. 75.0 No Iivro modelo n O i 0  sera escripturada a conta de respon- 
sabilidade do recebedor em documentos de cobrùnça, impressos sella<tos, 
estampilhas do sbllo e receita eientual. 

No debito d'este li*ro ser20 lançadas: 
1." As entregas dos documentos de cobrança feitas ao recebedor, c;m- 

provadas pelas relações (modelos n." 3 e 4) ou pelas certidões de resumo 
das contribuiç6es de lan~amento e repartiçáo; 

2.' As entregas dos impressos sellados e estampilhas de s&llo, doeu- 
isentadas  elos duplicados das requisiç6es na fúrma estabeleeida n'este 
regulamento e na lei do sbllo; 

3.0 A importancia mensal da receita etentual, constante das relaçóes 
extrahidas dos respectivos livros em todos os concelhos da comarca. 

No credito escripturar-se-ha: 
1.O A importancla da cobrança mensal em dinheiro, comprehendendo a 

receita e~entiial, segundo a tabella (inodelo ri." 5); 
2.0 A importancia da ~obrança mensal effectuada em generos, constante 

da tabella (modelo n.O 7,); 
3." Os abonos, de~idamente ordenados e documentados por falhas e 

annullações 
1.0 Neste livro não ser8 escripturada a importancia dos documentos 

de cobrança que o receb~dor entregue aos seus propostos e cobradores. 
9." Os documentos de debito ou credito terão uma numeraçto de 

ordem em cada auno economico. 
Art. 76.' A conta escripturada no livro (modelo n." 10) ser& fechada 

no ultimo dia de cada mez de junho, passando-se a importancia dos do- 
cumentos de cobrança e dos impressos sellados, que o recebedor apresen- 
tar, por 51 ou pelos seus propostos, no acto da terificação das suas contas, 
por balanço, para o debito do Iirro, respecti~o ao anno economico 
seguinte. 

Art, 77." No litro (modelo n." 11) será escripturada a conta darespon: 
sabilidade do recebedor em dinheiro e papeis de credito. Terá tres co- 
lnmnas este livro, tanto no debito como no credito, para o metal, papeis 
de credito e total. As notas do banco de Lisboa serão comprehendidas na 
cniumna do metal, o papel moeda na dos papeis de eredito. ..~ - 

No debito serão laeçados: 
1.O As importancras das tabellas mcnsaes da cobrança em dinbeiro 

(modelo n." 8), com espeeificação dos differentes valores em que ella s e  
realisar; 

2 O  O aroducto da arremataçâo dos generos que tenham cnlrado na 
cobranqa dos rendimentos publicas; 

3." As sommas entregues ao recebedor por bales do correio, passagens 
ou transfereaeias de fundos: 

4." As importatiaas das letras que lhe forem entregues ou remettidas 
para cobrar; 

5 . O  O producto da cobrança das mesmas letras; 
6." A s  irnportancias de depositos ~udictaes ou quaesyuer outros feitos 

na mdo do recebedor. 
E no credito lançar-se-hão: 
1." As sabrdas por passagens e transferencias de fu~dos  em dinheiro e 

papeis de credito, ou em documentos de despeza, comprovados com OS 

competentes recibos, os quaes terão uma numeiação de ordem em cada 
anno economico; 



960 ORGANISAÇÃO E ADMI?IISTR.~C.~O DA FAZENDA PUBLICA 

2." A importancia das letras qiie sahirem para cobrarica ou forem 
relaxadas ao poder judicial. 

Art. 78." conta escripturada no litro (modelo n." i 1) ser& fechada 
no ultimo dia de rada mez, passando-se o saldo, se o houier, para o debito 
da conta do mez seguinte 

$ i." A importancia do dinheiro e dos papeis de credito por que o re-  
cebedor for responsarel no iiltimo dia do mez de junho de cada auno eco- 
nomico, no acto da ierificagão das contas, passarh por balanço para o 
debito do livro respecti\o ao anno econoniico segiiinte. 

$$ 2." O alcance que hou~er  n'esta conta date apparecer no livro reIa- 
tivo ao anno economico em que o mesmo alcance se tiler dado 

Art. 79.' Os termos de encerramento e de \erificaç30 das contas nos 
livros (modelos n."' 10 e 11) serão assignados pelo escritão de fazenda e 
pelo recebedor. 

$ unico. No ultimo dia de cada rnez de junho o recebedor da comarca 
far& recolher dos concelhos todo o dinheiro que tiver em poder dos seus 
propostos, porque O escri~ão de fazenda no termo de encerramento d'esse 
dia, no litro (modelo n O 12), tem de declarar que contou e terificou o 
saldo, descre\endo as ditersas especres em que elle existir, e bem assim 
as classe5 de que se compozer a \erba de papeis de credito. 

Art. 80.' No livro (modelo n.' 12) escripturar-se-h80 por annos todos 
os rendimentos publicos de cada comarca, havendo por cada contribuição 
ou rendimento tantas contas qiiantos os arinos a qiie respeitarem. 

f, 1.' No debito das contas d'este livro escripturar-sc-ha a importaiiria 
dos documentos de cobraora e dos impresso5 sellados e estampilhas eus-  
tentes em poder do recebedor e seus propostos no dia do balanso e de 
todos os que successi\amente qe lhe forem entregando, e de toda a receita 
eventual a seu cargo; e no credito seri escripturada a zmportancia descr~pta 
nas tabellas de cobrança e as \erbas falhas e arinulladas 

$ 2.' As contas d'este livro serão fechada< no hm de cada anno econo- 
mico ou no dia da transiçào para outro recebedor. 

3." Os alcances que po~lentura hdja em documentos de cobranra e 
Impressos sellados, quando a sua importancia náo seja iiicluida na tabella 
da cobranya, serao lerados debaixo da m-sma epigraphe aos creditas das 
respectrvas contas de rendimerito n'este litro e passaria ao debito do Iiiro 
dos alcances de que trata o $ 2.' do artigo 143 O 

Art. 81.' Os thesoureiros das alfdridcgas, com exceptzdo das maritimas 
de classe no continente do reino, apreaentarão ate ao dia 5 de cada 
mez ao escrivão de fazenda da comarca onde For a séde da alfandega uma 
declaração similhante h do modelo n." 13 e uma certidão (modelo n.' 16). 

$ i.' Toda a Ieceita cobrada, tanto na skde de qualquer allandega como 
em todas as suas respectltas delegaçaes, será escripturada por cada um dos 

rendimentos, tal como se acham descriptos na lei da receita geral do estado, 
nas tabellas da cobrança da comarca onde for a sede da allandega. 

$ 2." Se as dclegaçôes estiiereni situadas em comarcas diversas, a re- 
ceita das delegasões entrarb nas receb~dorias d'essas comarcas como pas- 
sagem de fundos d'iiquelka oride for sede da alfandega. 

$ 3 9 receita das delepações situadas em comarca pertencente a dis- 
tricto diverso d'dquelle oride estiter a sCde da allandega serb arrecadada 
corno transfeiencia de fiindos na recebedoria da comarca onde existirem 
as ditas delegações. 

$ 4." As transferenaas e passagens de fundo5 de que tratam os dois $$ 
antecedentes serão feitas no ultimo dia de cada mez por meio de guia 
cnm declaracão de toda a receita arrecadada sem distincçao de provenien- - - - - ~  . 

cias. Os recibos que boiirerem de ser passados aos encarregados das ditas 
delegações serào em duplicado. Um dos exemplares ficará na mão do en- 
carregado da delegação, o outro serb remettido immediatamente ao the- 
soureiro da alfandepa para documentar a conta que tem de apresentar ao 
respectito escrivão de fazenda da coinarca. 

$j 3." A receita das delegações das alfdndegaç de Lisboa e Porto entrará 
nas recebedorias de comarca como t.ransferencia de fundos das respecti~as 
alfandegas. 

SECÇAkO 3 a. 

Da veriicação das contas 

Art. 89.O As contas mcnsaes do recebedor de comarca serão verificadas 
nos primeiros dias de cada mez pelo e\ciitao de fazenda do concelho ta- 

- 6eça de comarca. 
Para se tornar effectira esta +erific.aç?io obsenar-se-ba o disposto nos 

artigos seguintes. 
Art. 83 O Os recebedores de comarca e os seus propostos faróo relações 

dos documentos de cobrança e demais receita, cuJa importancia tiberem 
recebido durante o mez, especificando os rendimentos e os annos a que 
pertencerem e os numeros e qoaotias de cada um dos documentos. N'esta 
relação estarào tamhem descriptas em globo as importancias dos impressos 
sellados e das estampilhas do imposto do sbllo, CUJO desinvoluimento por 
taxas constará do libra (modelo u " 9). 

Art. 84." Os escrirães de fazenda de todos os concelhos da comarca 
deverão : 

1.D Examinar se a relayáo de qiie tiata o artigo antecedente esth 
exacta, quer a respeito das addiqões n'ella ~om~rebendidas, quer a respeito 
das sommas, descarregando nas respectivas relac6es (modelo n.' l )  08 do- 
cumentos de cobrança cobrados. 

2 . O  Verificar depois a exutencia dos documeritos de cobrança, dos im- 



pressos sellados e das estampilhas do imposto do s8ll0, exigindo do rece- 
bedor e dos propostos os documentos que náo esti\erem descarregados nas 
relaçoes (dodelo n.' 1). 

$ unico. Quando alguns dos documentos de cobrança não descarregados 
nas relaçbes (modelo n." i) e alguns impressos seiiddos e estampilhas que 
devam existir, não sejam apresentados pelo recebedor ou seus propostos 
aos escrivães de fazenda, estes os incliiiiào ria respectiFa tabella de cobrança, 
depois de feitas as compeierites descargas rias relaçdes respectiias 

Art. 86." Feitos os actos de \erificaçio a que se refere o artigo ante- 
cedente, os escriiães de fazcnda remetterão immediatamenfe a tabella de 
cobrança de que trata o artigo 69.' ao escrivão de  fazenda do concelho 
cabeça de  comarca, acomparibada dos respecti~os tal6es dos documentos 
de  cobrança, que terão sido previamente apresentados pelos recebedores 
e seus propostos. 

unico. Esta remessa nunca poderá deixar de estar feita no dia 2 de 
cada mez, em relaçso ao mez antecedente. 

Art. 86." Em vi3ta da venficayão feita em todos os concelhos, e das 
tabellas competentes, o escri\Ao de fazeiida da cabeça de comarca proce- 
dera 6 verificação total das contas do recebedor, examinando a existencia 
em dinheiro e papeis de credito, confrontando-a com o saldo que apre- 
sentar a declaração (modelo n."3) sobre o estado da responsabilidade do 
recebedor no ultimo dia do mez anlecedente. s unico. Paia este Gm, alem do que fica determinado nos artigos ante- 
cedentes, o recebedor apresentara : 

1.' O diriheiro e papeis de credito que tner  em seu poder, proueuiente 
da cobrança de  rendimentos publicos e de transferencias, passagens de 
fundos ou de qualquer outra operaçáo financeira do estado: 

2." Os recibos (modelo n.' 14) dos pagamentos effectuados em confor- 
midade dos avisos do thesoureiro pagador do districto em todos os con- 
celhos, e que nào tenham sido ainda remettidos como passagens de fundos 
para o cofre central, recibos que serào considerados como dinheiro effectivo 
nas espeeies que representarem; 

3." A dec!aração mencionada no corpo d'este artigo sobre o estado da 
sua responsabilidade em dinheiro e papprs de credito, no ultimo dia do 
mez, coordenada segundo o modelo n . V 3 .  Esta dec~araçào acompanhara 
todo o processo das tabellas e contas mensaes remettidas para a repartição . 
de fazenda do districto rrsoer.ti~n. ~- . ~ . .  r - - - .  -. 

Art 87.' Dddo O caso do unico do artigo 84 O ,  o escrivão de  fazenda 
da comarca farh rectificar u'essa conformidade o debito da declaração 
(~tiodelo n.' 13). 

Art. 88." ~ h a n d o  o escrivão de  fazenda reconheça que o dinheiro e os 
papeis d e  credito apresentados pelo recebedor combinam com o saldo da 
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sua conta no Iirro (modelo n.' l i ) ,  lançará o seu dslo de confomdade e 
verificação nas declara~ões (modelo n.' 13). 

$ unico. Quando a declaração (modelo n.O 13)  n a  combine com a conta 
do Iivro (modelo n o  i l ) ,  será qualquer d'ellas rectificada onde o e n o  
exista. 

Art. 89 " Quando o dinheiro e os papeis de credito apresentados p e b  
recebedor importem em menos do que o saldo da sua conta no Iibro (mo- 
delo n.' 11) depois de verificado e apurado, ou não eombinem nas cspecies 
com esse saldo, o escrivão de fazenda da comarca ootara as differericas BO 

visto que lançar na declaracào (modelo n? 13). 
Art. 90: No acto da verificação mensal das contas do recebedor serão 

por este, ou pelos çens propostos, apresentados ao e s c n ~ ã o  de fazenda 
respectibo os conhecimentos que tenham sido entregues aos cobradores de  
freguezia, e iiáo estejam ainda cobrados. s 1 ." Se  alguns d'esles conhecimentos faltarem, porque os cobradores 
n8o os tenham apresentado, nem porisso se deixara de ultimar a veri6cação 
das contas, devendo o escriu'do de  fazenda coiisiderar aquelles documentos 
de cobrança como se houvessem sido apresentados. 

$2." Se  igual facto, no todo ou em parte, se der a respeito dos mesmos 
conhecimentos, na seguinte reriticdç~o das contas dos recebedores, ser80 
mtrç  conhecimentos consl&rados como cobrados e iricluidos pelo escrivão --.-- 
na respectiva tabella de  cobranca. 

Art 91." No fim de cada anno econoinico, ou por occasiã;~ de transi~ão 
para no\o recebedor, serão emcerradas as contas correntes do livro (ruo- 
delo n " 9), descrevendo-se tambem por taxas a existencia das estampilhas 
do sêllo que houver, passando o saldo á conta nova com o mesmo desin- 
volvimentu. 

CAPITULO VI 

Das passagens de fundos 

Art. 98." As paqsageris de fundos das recebedorias seráo ordenadas pelos 
delegados do thrsouro, os quaes ficam subsidiatiamente responsareis por 
qualquer extravio dos dinheiros publitos, quando deixem wnsena r  em 
poder de algum exactor uma somma superior i i da respectiva fiança. s 1." A fim de habilitar o delegado do thesouro a poder prover as ne- 
cessidades do seríiço e á boa fiscalisaçào e distribuição dos fundos, OS 

recebedores de comarca e os seus ~iropos~os, os thesoureiros e demais 
encarregados da arrecadaCáo dos rendimentos das alfandegas, ercepto das  
de Lisboa e Porto, por intermedio dos respectivos escrnães d e  fazenda 
dos concelhos, remetteião, independentemente de  officio, aos mesmos dc- 
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legados do thesouro notas semanaes da emistencia dos fundos em seu 
poder. 

$ 2 . O  Estas notas ser80 vistas e conferidas com os fundos existentes 
pelos escrivães de fazenda, em relação aos recebedores de comarca e seus 
propostos, e com relaçao ás alfdiidegas pelos respeclitos directores e en- 
carregados das delegdções. 

$ 3." E m  casos esiraordinarios e quando os escrivães de fazenda jul- 
garem que ha perigo, para a seglrrdnça dos vdlores pertencerites á fazenda, 
na demora de quaesquer fuiidos t.m poder dos recebedores, poderá0 os 
mesmos escribâes ordenar a passagcm para o cofre central, dando imme- 
diata conta ao delegado do thesouro. 

$ 4." As guias de passagem de fundos para os cofres cenfraes serão 
coniorme o modelo n o  19, e os recibos das entregas segundo o modelo 
n." 18. 

Art 93." As passagens de fundos das alfandegas serão feitas, nos termos 
do artigo 81." e seus $$, para as recebedorias de comarca. 

$, unico. Serão poi6m eífectuadas directamente para o cofre central: 
I. Quando a alfandega esteja na capital do districto; 
11. Quando as passagens de fundos sejam mais importantes que as fianças 

dos recebedores. 
Art. 94.' Quando nas passagens de fundos se eomprebenderem letras 

sacadas ou endossadas a favor do exactor que fizer a passagem, para co- 
brar a sua importancia, estas letras serão endossadas em favor do recebe- 
dor ou thesoureiro, para cuja responsabilidade passam, a fim de que esse 
exactor as cobre no dia do seu ~encimento, e cumpra ou faça cumprir por 
quem competir as obrigações impostas pelo codigo comrnercial aos porta- 
dores das letras, na conformidade do determinado assim na portarla de 25 
de junho de 1842,  como nas duas de 27 de fevereiro de 1843. Os rece- 
bedores de comarca observarão escrupufosamerite estas portarias na parte 
que Ihes 6 applicavel, ficando responsaieis pela total importancia das mesmas 
letras, quando, não sendo pagas no dia do seu vencimento, deixarem de 
as protestar n'esse mesmo dia. 

Art. 95." As passagens de fundos das comarcas mais distantes da capital 
do districto, ou das menos communicareis, poderâo ser feitas, nos termos 
do artigo 92.", para a recebedoria de alguma comarca mais central ou de 
mais faeil communicação, quando os iespectivos recebedores n'isso conve- 
nham, e a segurança da fazenda não perigue com essa remoção. 

Art. 96." O recibo de passagem de fuiidos (modelo n." 15) para qual- 
quer recebedoria será de dois talões, e assignado pelo escrivão de fazenda 
e pelo recebedor da comarca que receber os fundos, o qual rubricará os 
mesmos talòes. 

$ 1 . O  O escrivão de fazenda, no acto d e  assignar este recibo, cortarh 

os talões, um dos quaes ficar8 em seu ~ o d e r  para documentar os assentos 
do debito que deve logo fazer no livro (modelo n.' li), e outro será por 
elle remettido ao delegado do thesouro pelo primeiro eorrelo. 

$ 2.' O recibo ser8 entregue ao exactor que fizer a passagem de fundos, 
para sua segurança e para obter o competente abono no litro (modelo 
n.O 11). 

Art. 972 Os delegados do thesouro ddi30 as ptovidencias necessarias, 
para que todas as passagens de fundos, creditadas na conta do exactor que 
as fizer, sejam impreteriv~lmente debitadas, dentro do mesmo anno eco- 
nomico, na conta do exactor que receber os fundos. 

Art. 98." As despezas com as passagens de fundos ser80 feitas 8 custa 
do exactor que hou+er de as eífectuar. 

$ unrco. Na segunda hypothese do $ unico do artigo 93.", estas despezas 
serão feitas por conta da fazenda. 

CAPITULO VI1 

Dos pagamentos e despezas publicas nas comarcas e ooncelhos 

Art. 99.' As despezas publicas que, por comeniencia do serviço ou 
outro qualquer motivo legalmente auctorisado, for necessario satisfazer nas 
proprias comarcas ou nos concelhos, seráo pagas pelos recebedores de eo- 
marcas ou seus propostos, medrante avisos dos respecti\os thesoureires 
pagadores dos districtos. 

$ i." O exactor cobrará recibos d'estes pagamentos, em ncmic do the- 
soureiro pagador, conforme o modelo n.@ 14, assignados pelos ciedores ou 
seus legitimas representantes e por elles rubricados no talão, sem o que 
não serão ialidos. 

$ 2." Os atisos de pagamento dos thesoureiros pagadores serão feitos 
segundo o modelo 1i.O 16-A, e indicarão o inditiduo a quem se deva pagar 
e d importancia pertencente a cada um d'elles. 

$3." Os elisos de pagamento letarao o ctsto dos delegados do tliesouro, 
e serão acompanhados dos competerites impressos para os recibos 

4." Os delegados do thesouro remetterâo directamente a cada escrivao 
de fazerida dos respectiios concelhos os aiisos dos pagamentos que tenham 
de ser satisfeitos   elos recebedores ou pelos seus propostos, aos quaes 
serao entregues sem demora com o czsto dos mesmos escrirâes. 

$ 5." O pagamento dos vales do correio, os quaes terio dois talões, ser8 
feito em íista das cartas de aviso entradas pelos sacadores dos mesmos 
rales. 

1." Rierihum vale ser& aeceito nem pago, se lhe faltar o segundo talao, 
nem sacado algum deve acceltar vale sem ter recebido,a carta de aviso 
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de que trata este $, e examinar se est8 de conformidade com o .rale que 
lhe for apresentado, e na mesma carta, no Iogar competente, antes da 
entrega do vale ao ~ortador ,  lançari a data do acceite, bem como a do 
pagamento quando o effectuar. No caso de durida não deve acceitar sem 

t~u la rá  o enpol-a ao saeador, oficiando-lhe para esse fim, e a resposta rt,  
procedimento do sacado em prestar ou deiiegar a acceitaydo. 
, 2 . O  No dia immediato seguinte ao do acceite 6 que principia a correr 
o preso do iencimento dos xales; poi6m se este se ultimar em dia feriado 
ou santificado, o pagamento sera feito na respera. 

3." Os ierebedores de comarca e os seus propostos separarào os segun- 
dos talões dos vales que pagarem, e no primeiro dia de cada semana ou 
no immediato seguinte, se o primeil-o for feriado ou santificado, remette- 
rão, ,independentemente de officio, os ditos talões ás administra~ões do 
correio a quem forem subordinados os fieis e directores do correio que 
tiverem feito os saques. 

$ 6.' As disposições do $ antecedente são applicaieis aos tlirsoureiros 
pagadores dos districtos, encarregados nas capitaes do districtos do paga- 
mento dos vales do correio. 

Art. 100." As importaiicias pagas pelos recebedores de comarca e seus 
propostos, nos termos do artigo antecedenie e seus ss, serão consideradas 
como fundos effectivos e compreheodidos na primeira passagem de fundos 
que se 6zer para o cofre central. Nas guias que houverem de acompanhar 
os documentos será designada a importancia do mesmos documentos de 
despeza e as especies de moeda que elles representem. 

8 unieo. As remessas para os cofres centraes de todos os documentos, 
nos termos dos dois artigos antecedentes, serao impreteri\clmente feitas 
ate ao dia 10 de cada mez em relaçào aos pagamentos do mez anterior. 

Dos depositos 

Art. 101." Todos os depositos que se Gzerem nas recebedorias cie co- 
marca, ou nas suas delegações nos concelhos, serão acompanhados de uma 
guia em duplicado, que se apresentara ao escricão de fazenda respectiro 

1 . O  E m  um dos duplicados da guia o recebedor ou o seu proposto 
passaiá recibo com declaracão de deter ser a importancia do deposito, 
seja qual for a sua origem, remettida para o cofre central do districto, e 
o escrivão de fazenda lançará e rubricará a nota de ficar o recebedor de- 
vidamente debitado por aquella importancia. 

$ 2.' O outro duplicado da guia será ~emettido immediatamente, sem 
aependencia de officio, pelos escrivàes dos concelhos ao da comarca, para 
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este debitar dwidamente o recebedor no liuro competente, feito o que ser& 
o mesmo duplicado enviado ao delegado do thesouro. 

$ 3 . O  Nenlium deposito póde ser recebido pelo recebedor seu pro- 
posto, sem que as guias sejam apresentadas proiamente ao escrivão de 
fazenda para exercer n'ellas a deiida fiscalisação, pondo-lhe O seu w i o  
antes de praticados os actos de que trata o $ 1 . O  

h.' Os depositos serão escripturados no iibro (modelo n.' 1 i )  com a 
designaçdo da sua procedenciu, e coínp~ehendidos na primeira passagem 
de fundos para o cofre central. 

Art. 102.0 Na capital do districto os depositos serão feitos drrectameute 
no corre central e acompanhados de uma s6 guia, a qual será apreseetada 
ao delegado do thesouro no acto da entrega. 

Art. 103." Nenhum deposito, seja qual for a sua proieniencia, póde ser 
le5antado sem ter dado entrada no cofre central, seguindo-se os preceitos 
consignados no artigo 136.' 

Do serviço central da administracão da fazenda publica 
nos districtos 

CAPITULO I 

Da repartição de fazenda dos districtos 

Art. Em cada districlo administrativo haverti um,i repdrticáo de 
fazenda, dirigida por um de legad~do  thesouro, e um cofre centrat annexo 
á mesma repartição. 

$ unico. No districto administratiio de Lisboa n8o ha cofre central. 
Todas as operações centraes de receita e despeza d'este districto estio 
reunidas nas caixas centraes do ministerio da iazenda. 

Art. 105." São claciculartos do cofre central do districto o governador 
civil, o delegado do thesouro e o ihesoureiro pagador, cada um dos quaes 
terá uma chaxe do mesmo cofre. 

Art. 106.O Cada reparttção de fazenda teri o quadro de empregados 
Gxedo nu lei. 

$ i.' As promoeões nas reparti~ões de fazenda serdo feitas, aiternada- 
mente, por antiguidade e concurbo entre os empregados do mspedito 
quadro. 

$ 2." Para o pro~imento dos logares da ultima classe dos empregados 
de repartição de lazenda, o delegado do thesouro abrirá concurso por espaço 
de $0 dias, ao qual dará a necessaiia publicidade por meio de editaes 



affixados em todos OS concelhos do districto e pelas folhas periodicas. Em 
regra serão preferidos, em igualdade de circumstancias, para estes logares 
os escripturanos dos escrivães de fazenda do respectivo districto. 

Art. 107.' Um dos empregados do quadro das reparíi~ões de fyzenda 
podeiá ser nomeado para coadjuvar o respectivo thcsouieiro pagador na 
coordenação das contas mensaes dos pagamentos effectuados por ordens 
dos ministerios e na expedição dos avisos de pagamento aos recebedores 
de comarca. 

Art. 108." Alem do empregado, de  que traia o artigo antecedente, 
nenhum outro póde ser distrabido para qualquer serviço estranho á re- 
partiçào. 

CAPITULO I1 

Das funcções dos govornadores civis 

Art. 109.O As funcções do governador civil no scrriço central da admi- 
nistraçâo da fazenda publica, al&m das que lhe competem em commum 
com os oulros clavicularios do cofre central do districto, são: 

1.' E m  relação As contribuições de lançamento e repartição, proceder 
como determinam as  respectivas leis e instrucçòes ; 

2." Prover á segurança dos va lo r~s  arrecadados no cofre central do di- 
stricto, eos termos prescriptos no artigo 121.' d'este regulamento; 

3." Presidir as arrematações dos bens naciouaes, segundo o disposto no 
artigo 142."; 
4.' O ordenameoto secundario das despezas dos ministerios, em virtude 

das ordens de  delegação que receber; 
5.' Fazer cumprir as ordens de pagamento dos ministerios e as de 

transferencias do da fazenda, em conformidade com os artigos 130.' e 
133.O; 

6." Rubricar os livros da respectiia repartição de fazenda, podendo dar 
commiss8o para esse fim a qualquer empregado da reparliçdo do goterno 
civil ; 

7.' A inspecção sobre a repartição de Fazenda, em virtude do disposto 
no artigo 230.' do codigo administratito. 

$ unico. As funcções designadas nos n . 0 9 . 0  a 7." d'este artigo nào 
pertencem ao governador civil do districto de Lisboa, s isto que a lespe- 
c t~va repartição de fazenda é directamente Bscalisada pelas repartições 
superiores do ministerio da fazenda 

Art. 110." Compete igualmente ao governador civil remover todas as  

Foram aùolidas as qnotas proporcionaes aos rendimentos publicos que se abona 
Yam aos governadores emts pela Iei de 15 de maio de 1880, artigo 2 4 e foram fixador 
0s seus ordenados pela lei de i8 de maio de 1880. 
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difficuldades que se oppozerem ao serviço fiscal, e forem provenientes d e  
actos ou omissões dos funccionarios administratiíos. quando o delegado do 
thesouro lhe represente com justo fundamento. 

CAPITULO 111 

Dos delegados do thesonro 

Art. 111.0 Os delegados do thesouro são os chefes das repartições de 
fazenda dos districlos, e competem-lhes no serviço da mesma fazenda as 
seguintes attrihuições : 

!$ 1 .' Tomar e fazer tomar posse e conta de  todos os bens e direitos 
que pertençam ou venham a pertencer á fazenda publica, fazendo d'elles 
descripção e tombo. 

I. No caso de vagarem bens ern que o estado dera succeder, as  denun- 
cias s6 serão procedentes depois de decorrido um anno, sem que o dele- 
gado do thesouro os seus siibalternos tenham tomado posse d'elles. 

I!. Em todos os caso3 em que o delegado do tbesouio tomar posse de 
qiiaesquer bens para a Fazenda publica, se esta for contestada, remetterá 
ao ministerio publico o auto da mesma posse com todos os documentos, 
deixando as notas convenientes e cobrando recibo da entrega. 

2" Superintender a administraçâo de  todos estes bens e direitos. 
$j 3 . O  Promover e fiscalisar a arrecadação das contribuições e rendi- 

mentos do estado. 
$ 4.' Conceder licenças para hipothecas, reconbecimeotos e renovações 

de prasos foreiros 6 fazenda publica. 
$j 5.' Exercer sobre os feis das administrações cenlraes e hrectores do 

correio, nas capitaes dos districtos, a fiscalisaçao necessaria, nos termos da 
portaria de 19 de dezembro de 3863. 

6.' E em geral, a resp~i to  dos bens e rendimentos da fazenda pu- 
blica, as diiersas funcções que Ihes incumbem as leis e regulamentos 
fiscaes. 

Art. 1 1 9 . O  Os delegados do thesouro correspondem-se directamente 
com o governo e com todas as reparticões, auctoridades e funccionarios 
em objectos relativos ao serviço a seu cargo. 

Art. 3 13." O delegado do thesouro fiscalisará o cumprimento das leis 
e regulamentos da fazenda, e farh effectiya a responsabilidade dos empre- 
gados fscaes seus subordinados pelos actos que praticarem ou deixarem 
de praticar, no exercicio de suas funcções, em contratençâo das mesmas 
leis e regulamentos. 

Art. 114.0 Pertence tambem aos delegados do thesouro: 
I. Propor 6 approtação do governo, quando haja vacatura, os individuos 
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que del-em ser nomeados para os logares dos quadros das suas repartiç6es 
nos termos do artigo 106.", bem como para os logares de escrivàes de 
fazenda de que tratam os artigos 10 O e I L ;  

11. Nomear os escrivaes de fazendo su~plentes, nos termos do $ uriico 
do artrgo 12." c do !$ 2 O do artigo 41."; 

111. Suspender os empregados das mesmas iepariiròes, os escri~àes e 
recebedores de comarca, dando immediata co~ita ao goierno dos motiros 
da suspensito; e propor a demissao d'elles: 

IV. As propostas para iiomeação de que trata o n.O I, e de demissao a 
que se refere o numero anlecedente, serdo sempre mobi~adas: 

V. Abrir os concursos para os logares de recebedor de comarca, e nas 
propostas que fizerem para o provimento dos mesmos logares indicar as 
circumstancias dos propostos, os seus precedentes como emprcgndos pu- 
blico~, se os tiverem, e a maneira por que se prestam a dar as fianyas. 

Art. 115.' O delegado do thesouro communicará a nomeaçso, suipen- 
são ou exoneração dos esciiiáes de fazenda e dos recebedores de comarca 
aos respectivos administradores de concelho ou bairro. 

Art. 116." Cada uma das representações ou contas que o delegado do 
thesouro enviar ás repartiçòes superiores do ministerio da fazenda não 
poderá versar sobre objectos de diversa natureza, arnda que pertençdm B 
mesma repartirão ou direcçào. 

Art. i-17." O delegado do thesouro 6 substituido nos seus impedimen- 
tos temporanos pelo primeiro empregado effectivo do quadro da repartirão 
de fazenda. 

Art. 118." O delegado do thesouro que se liouver com frouxidão no 
cumprimento dos seus deieres sera exonerado d'esse logar; e quando se 
reconheça que n'elle procede com dó10 ou por qrialqucr forma prevarica, 
será tambem demiltido de qualquer emprego que tenha no quadio de outra 
repartição do estado, e processado na conformidade das leis. 

CAPITULO 1V 

Dos thesoureiros pagadores 

Art. 119." O thesoureiro pagador pode entrar em exercicio logo que 
seja nomeado, se a conveuiencia do SBC\.IÇO assim o exigir. 

$ unico As disposiçòes dos $$ 1.' e 2." do artigo 18 " são appiicaveis 
ao thesoureiro pagador. 

Art. 120." Quando a fiança do thAoureiro pagador não seja apresen- 
tada ou approtada nos prasos estdbeiecidos no $ 2.' do artigo 18.', abrir- 
se-ha concurso no ministerio da fazenda para o proiimento d'este logar. 
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$ uoico. O candidato que for nomeado só entrar& em exercnio depois 
de ser approvada a sua fiança. 

Art. 121." O thesoureiro pagador que, por occasião de qualquer balanço 
dado ao cofre central, pão apresentar no mesmo acto a importancia dos 
fundos que de%erem existir em cofre, será suspenso   elo go\ernador crvil, 
que nomeará quem ~nterlnamente substitua o dito thesoureiro, dando conta 
pelo ministerio da fazenda. 

$ unico. O processo a seguiF, depois de encontrado qualquer alcance, 
vai determinado no titulo V d'este regulamento. 

Art 122.' O thesoureiro pagador B obrigado a ter um proposto que O 

substitua nos seus impedimentos legaes. 
$ 1." O thesoureiro pagador responderá por todos os actos e omissões 

do seu proposto. 
2.' A nomeação do proposto, de que trata este artigo, não póde re- 

cahir em nenlium dos empregados da repartiçao de fazenda. 
$ 3.O A nomeaçáo do proposto será confirmada pelo miorsterio da fa- 

zenda, ouvido o delegado do thesouro. 
Art 123." O thesoureiro pagador ser8 responsavel por qualquer falta 

ou iuexactidao que for encontrada nos docrimentos comp~ovativos das contas 
mensaes das despezas dùs rnrnisterios; e solicitará do delegado do thesouro 
a rectificação de algum erro que porientura haja na escripturaçâo de taes 
documentos 

Art. 124." Os t!iesoureiros pagadores sdo considerados como fazendo 
parte dos quadros das repartitbes de fazerida, para todos os effeitos, e su- 
jeitos a todas a s  regras e preecitor discipliriares dds mesmas repartições. 

CAPITULO V 

Dos cofres centraes dos districtos 

Art 1 . 2 5 . O  O governador cnil, o delegado do thesouro e o thesoureiro 
pagador, como claiicul~rios do cofre central do districto, sdo correspon- 
saíeis pelos ~a lo res  n'elle arrecadddas. 

Art. 126." Quando se ca!cule que a receita provavel do cofre central 
em qualquer dia njo seja s:i%ciente para a despeza que, durante O mesmo, 
h o u ~ e r  de se fazer, tirai-se-ha do cofre, na presença dos tres cluvrculanos, 
o supprimento que se julgue neceqsario. 

Art. As sobras dos ~alores  qiie diariamente se entregarem ao 
thcsoureiro pgador  serao arrecadadas no cofre central, no fim do expe- 
diente, perante os tres 'Ia\ rcularios, ~receàcndo a confrontaç~o dai mesmas 
sobras Com a respectira esciipturação 

Art. 128.O Nenhuns fundos, seja qual for a sua provanieacia, poderão 
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ser arrecadados m, cofre central, sem que o delegado do thesouro tenha 
rubricado ou expedido as guias respectivas a essas entradas. 

Art. 129.0 Um balancete do estado do cofre será diariamen~e apresen- 
tado ao governador civil pelo delegado do thesouro no fim do expediente. 

Art. 130." O delegado do thesouro, depois de fazer lancar no livro 
(modelo n.O I ? )  as ordens de pagamento certo e as de auctorisafdo de 
pagamento dos diversos ministerios, passadas sobre o tliesoureiro pgador 
do districto, apresentará as primeiras ao governador civil para d'ellas tomar 
conhecimento e poder cumprir o disposto no artigo 109 O, entregando-as 
depois ao thesoureiro pagador. 

Art. 131.' Todos os pagamentos legalmente ordenados serào effectuados 
com toda a pontualidade, e previ.imeníe annunciados na capital do districto 
pelo delegado do thesouro, devendo este apresentar ao go~ernador civil, 
para que Ihes ponha o seu cumpra-se, as respectivas ordens dos ministerios. 

$ i." Os pagamentos de que trata este artigo ser20 tamhem antiunciados 
nas wmarcas e concelhos, onde se devam effectuar, pelos respectivos 
escriv8es de fazenda, logo que tiverem recebido os avisos (modelo 
n.' 16-A). 

$j 2." Os ordenamentos secundarios são processados na repartição de 
fazenda. 

Art. 132.' Os claviculatios do cofre central sâo corresponsaveis, nos 
termos do artigo 128.O, pelas quantias d'elle transferidas para outro cofre 
publico, at(: ao acto de se realisar a fransferenria. 

Art. 133.O As ordens de transferencia do ministerio da fazenda serào 
tambem apresentadas ao governador cirrl pelo delegado do thesouro, depois 
de haver d'ellas tomado conhecimento, e passarão em seguida ao poder 
do. thesoureiro pagador. 

O governador crvil, de accordo com os ourros cfa~icnlarios, proiidenciará 
conienientemente para p e  as trsnsferencias de fundos se façam com a 
pontualidade determinada e com a necessaria seguranea. 

Art. 135.O O thesoureiro pagador não será obrigado a effectuar paga- 
mento na caprtal do districto, fóra do local em que estiver estabelecido o 
cofre central. 

Art. 135." As guias de transferencias de fundos serão formuladas segundo 
o modelo n . 9 9 ,  e os recibos pelas passageris ou transferencias de fundos 
para O cofre central serão como o modelo n O e assignadas pelo de- 
legado do tbesouro e thesoureiro pagador. 

Art. 136 " Todos os fundos que derem entrada, por deporito, nos cofres 
centraes dos districtos serão escripturados debaixo da respectiua epigraphe 
no livro (modelo n.O 20). 

$ 1." Nas gulas que acompanharem os fundos entregues por deposito 
feito directamente no cofre central, o delegado do thesouro passará e ru- 
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bricará a nota de ficar o thesoureiro pagador devidamente debitado pela 
importancia dos mesmos fundos. 

$ 2 . q ~  depositas ~udiciaes e administrativos serâo lelantados por or- 
deni dos juizes que os tiverem ordenado. 

$ 3.@ Todos os demais depositos são levantados por ordens do ministerio 
da fazenda. 

$, 4.0 Os depositos serão tambem escnpturados no liuro especial de 
operações de thesouraria (modelo n.' 81). 

Art. 131." Todos e quacsquer Impressos sellados e estampilhas de s&llo 
serzo requisitados a repartirão do s2llo na casa da moeda, sendo essa re- 
quisição da competencia doi delegados do thesouro nos differentes distri- 
ctos, com exclusao do de Lisboa. Estas requisiçães serzo assrguadas pelos 
delegados do thesouro e re*pectivos thesoureiros pa;adores. 

i: Quanto ao districto de Lisboa, as requisirões serão Feitas pelos 
eserivães de fazenda dos bairros e das comarcas, e similhantemente assi- 
gnadas por estes e pelos recebedores, as qiiaes, por interbenção do dele- 
gado do thesouro, serão eniiadas á casa da moeda. s 2 . O  A casa da moeda, por cada requisição que receber para o districto 
de Lisboa, passará quatro guiùs, e para os outros districtos tres. Uma d'estas 
guias ficar8 em poder do fiel do armazem do ~ a p e l  sellado, e as restantes 
acompanharão os impressos selfados ou estamprlhas reqnis~tados, que aerão 
directamente enviados aos empregados requisitantes. 

$ 3 O Nas tres ou duas guias que acompanharem oq impressos sellados 
ou estampilhas, conforme a req'iiçição for feita para o districto de Lisboa 
ou para os outros districtos, se lançará em cada uma o competente recibo 
da recepção dos mesmas impressos sellados ou estampilhas, assignado pelo 
recebedor ou thesourelro pagador. No caso das tres gulas, ficará uma d'ellas 
na reprtiqão de fazenda do bairro ou comarca para documentar o debito 
da conta do litro [modello n.0 10). en~iando-se as duas a repartição de 
fazenda do districto de Lisboa, na qual tamhem ficara uma, remettendo-se 
a outra & casa da moeda para documentar o credrto da conta do fiel; no 
caso de duas guias, ficará uma na repartiçdo de fazenda do distnrto, re- 
mettendo-se a outra á dita casa da moeda para o mesmo 6m 

$j 5. o As requisirões qiie fizerem os escrirãos de fazenda dos bairros de 
Lisboa serão sempre especiùeq pdra cada recebedoria, de1 sndo a casa da 
moeda considerar tanto estas requisições, como as dos escrivães de fazenda 
das comarcas d'aquelle districto, inteiramente distinctas para se passarem 
por cada uma d'eiías as quatro gulas de que trata o $ 2.' d'este artigo. 

5 As requisic6es da recebedoriu da receita eventiial de Lisboa serão 
auignadas pelo escribão e i ecebedor respech\os, precedendo-se em tudo 
o mais na conformidade do que fica estabelecido para as outras recebe- 
dorias. 
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$ 6.' Nos districtos em que os impressos sellados e as estampilhas sdo 
remettidos aos delegados do thesouro, redisar-se-lia a sua distribui:ao 
pelos concelhos, por meio de  requisicões feitas cm duplicado pelo escrição 
de  fazenda, e tarnbem assignadas pelo respectivo recebedor. 

$ 7." Um d'eetes duplicados, depois de approiado pelo delegado do 
thesouro, serrira de  auc to r i çu~~o  ao thesotire~io pacildor para e n t r ~ g a r  os 
rmpressos sellados que se reqtiisitarem, e t ~ m b e m  para documenter o cre- 
dito da sua conta. O outro diipljcado será eniiado ao escri~áo de fazerida 
para documentar o debito da cmta  do luro (modelo n/  10) na occasião 
da remessa dos impressos oii esiamptllids ao recebedor. 

Art  138 " h'o ultimo dia de cada mez dar-se-ha balanqo ao cofre cen- 
tral, a que assistirão os tres clavrculdrios. A eãistencia dos talores n'elle 
arrecadados serh ~erificada por meio da contagem, e confrontada com a 
escripturação, sendo encerrados os Iirros em que esta se eRectuar. 

$j I ." Igual balanço se dará, algum dos clakicularios entre de  
noio ou o exija. 

$ 2.' D'estes bal'inyos lairar-se-hão tt.rmos no Iirro competente, em 
que não se deixará de mencionar qualquer alcance, ha~endo-o, e o com- 
primento que n'este caso se dér ao artigo l e i . "  

$ 3 V s  termos serão assignados pelos tres claliculirios, e subscriytos 
pelo primeiro empregado do quadro da reparticão de fazenda 

$ 8 ' O d~legado do thesouro remetlerá rompctente reparticão do 
ministerio da fazenda cópia adthentica do balanyo dado ao cofre ceniral 
pelo pnmerro correio que bourer depois d'este acio. 

Art. 139.' Os tliesoureiros pagadores remetterjo mensalmente d re- 
partição ou direcção de contabilidade de  cada nirriisterio tima contd (rno- 
de10 n.' 22), acompanhada de iIm resumo, sendo este em duplicado (modelo 
n." 22-A), de todos os pagamentos que por s:ia ordem tiverem feito no 
mez antecedente, dos competentes documentos e de uma relacâo d'ellcs 
Esta relação terti um resumo (modelo n." 22-B) em que se  descreva o 
numero dos documentos e a importancia c!'c!ies Estas remessas serào lei- 
tas até ao dia 15  de cada mez, em r e l a c ã ~  ao mez anterior 

<j I Logo qne nas reparticões ou direcções de contabilidade se rece- 
bani os documentos a que se refere este artigo, se fará a coriferencin da 
relação com os respectilos d»cumentos, e encontrando-se rodos quanlos 
forem mencionados, se lançará no  resumo (inrdelo r 1 . O  22-A) a declarai,;io 
competente, e se devolverá sem demora ao thesourciro pagador. 

$ 2." Seguidamente se eãamivara \e as coritas e os dccumentos estzo 
Iegaes, e estando se fará a driida escripturaqão, mandando-se ao thesou- 
reiro um a v ~ ~ o  de corifortnlc'o:le 

3." Quando no exame da conta e dociirnentos se encontrar alguma 
irregularidade, se enviar6 ao thesoureiro um aceso de reettficação, a fim 
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de que se façam as necessarias reposzcòes, e se empregarão todos os meios 
precisos, para que tudo fique regular e legal, depois do qiie se remetterá 
o n i so  de conformidade. 

$ 8.' Logo que se repute conforme a conta mensal dos pagamentos do 
thesoureiro, se eutiara o duplicado do resumo da conta (modelo n.O22-A) 
a direcção geral da coii\abiiidddt: do mmisteiio da fxenda,  com a decla- 
racdo de que foi achado conforme e se acha devidamente escripttirado Esta 
rernessa deve estar concluida at8 ao dia 20 do segundo mez, immediato 
bquelle em que so fizeram oí pagârnentos. Igiialrnente será en~inda,  por 
cada ministerio, a mesma d i r ec~âo  gerdl da contabilidade, nota (modelo 
n." *%-C) da, reposições qiie forem mandadas effecrudr, nos termos do 
$ 3." a fim de que se poss;~ exercer a devida fiscalisação e ierihcar se 
essas reposições foram oii nRo [ancadas nas rrspectivas tabellas. 

$ 5.' 0 s  thesoureiros enjlrirqo tambem mensalmente e na fórma do 
disposto nos antecedentes a d!rec~ào geral da thesoiiraria a conta e 
documentos cornprovati~os das operações de thesourdrld que tiverem effe- 
ctuado. / 

CAPITULO V1 

Da ordem do serviço e da escripturação oas repartições de fazenda , 
Art. 140." A escripturaçso das repartições de fazenda ser8 por partidas 

singelds 
Art. l&i."erão reunidos na reparticão de fazenda os tombos, inlen- 

tarios, titulos e quaesqiier outros diplomas, respecti\os a administraçào dos 
bens e fóros nacionaes, rumprindo aoa delegados do thesouro solicitar a 
siia entrega e pasiar por e!ld recibo aos magistrrrd,)~ e funccio~arios, em 
cujo poder estejam 

Art. lS.2' As arrematações de  bens e fóros nacionaes, e de todos os 
que tem de Eer subrogadoç por inscripçbes, nos termos das lels, serão feitas 
nas repartiçbes de  fazenda, perante o governador civil e o delegado do 
thesouro. com assistencia do delegado do procurador regio. 

1 . W a  falta do governador ci\il presidira o delegado do thesouro 
2 . O  Os termos d'estas arrematayões serão subscriptos pelo primeiro 

UI 

empregado do quadro das reparticòes de fazenda. 
Art. 143." Haierá nas 1eparliçAes de fazenda dos distiictos, al6m d e  

outros qiiaeiquer liir05 determinados n'este regulamento: 
$ 1." Um Iirro (coaforme o modelo nP 91), onde se escripturem, se- 

gundo a denorninagao qiie tilerem, t o d ~ s  as entradas e sahidas de  fundos 
que 11x0 forem cubrarrc,ai di: reiidimentos e imi~osios, nem pagamentos de 
ordens de deapeza propria dos m~ri~stsriris e ~ u i i t a  do credito p~:bl~co.  
h'este I,vro sergo escripturadas com a debida classificagão todas as ope- 
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raç6es de thesoiiraria, inclusive depositas de qualquer natureza, passagens 
e transfereucias de fundos, alcances, ele. 

$ 2.' Um Iivro especial (segundo o modelo n.O 23). para as contas cor- 
tentes dos alcances das cxactores do districto, onde se veja cldra e rapi- 
damente o estado dos mesmos alcances. 

I. No debito das contas d'este livro serh esciipturada a importancia do 
alcance de cada exactor, quer em dinheiro quer em documentos de cobrança, 
impressos sellados e estampillia~ ou qiiaesquer outros valores e juros de 
m6ra do alcance, nos termos da lei; 

TI. No credito serão lançadas: 
i." Todas as quantias que, para pagamento do mesmo alcance, forem 

entregues no cofre central ou nas recebedorias do districto, onde o exactor 
foi eiicontrado em defkzt; 

2." Todas as quantias qiie, para pagamento do mesmo alcance, se tenham 
realisado nas caixas ceiitraes do ministerio da fazenda, quer em dinheiro, 
quer em papeis de credito, ou pcr meio de encontro nas quotas ou qiiaes- 
quer ouiros renc:mentos do 'ogar em que o exactor ficou alcaiiçado; e 
para se effectuar este ~ b o n o  deverá a direcção geral da thesouraria expedir 
a necessaria commiinicarào ao respecti\o delegado do thesouro; 

3." .4 importancia de qusesqrier bens penhorados, liquida de abatimen- 
tos, aos exactores alcaniados ou seria fiadores, logo qJe  esses bens eritrem 
na posse da fazenda, fdzendo-se os assentos em vista dos extractos das 
sentenças de adjlidicac8o que forem rernettidos aos delegados do thesouro 
pela direcção geral dos proprios nacionaes, e dos autos de posse respe- 
ctivos; 

4 O A importancia de qualquer modificaçao ou anniillaçào qiie no deficlt 
do exactor alcanyado raça o tribunal de contas Para este fim, em vista do 
accordiio respectilo, depois de publicado na folha oficial, os delegados do 
thesouro p r ~ p o r ã o , ~ e i a  direcção geral da thesouraria, a annullnção de toda 
ou parte da importaneia do alcance que for abonada pelo dito tribunal, e 
s6 depois de erped~da a ordem pela referrda direcção 6 que proceder20 ao 
aboni~ : 

5." A importancia correspondente aos dias por que o exactor alcançado 
estivesse preso, contados na razão de 1J000 reis por dia, nos termos do 
artigo 33.' da Iei de 26 de agosto de 1848, quando, julgado qualquer 
alcance, não se possa consegliir o competente enihol~o da fazenda. Esfe 
abono lerificar-se-ha á vista da certtdão extraliida do processo, por onde 
conste O cumprimento de seritenra, e da previa ordem da direcção geral 
da theiouraria; 

111. Nos casos previstos nas h~potheses  2 " a S." do n O 11, 3s impor- 
tancias abonadas figurarão no debito da tabella (modelo n o  29) como 
operações de thesouraria e sob a rubrica alcances, e tarnbem no credito da 

mesma tahella, igualmente como operações de thesouraria; sob a rubrica 
de adjudzcacòes para  pagamento de alcances no caso de que trata o n.0 3.0; 
sob a de abonos de alcatices por  aecordãos do tribunal de contas no caso 
de que trata o n " 4."; e finalmente sob a ruhrica de abonos por Eei de 26 
de agosto de 4885, rio caso mencionado no n." 5.0 

$ 3." Um Irvro (modelo n." 5th.") onde estejam abertas contas para cada 
uma das comarcas, em que a cobrança em generos Cor assim effectuada. 

4.0 Um Iilro de rendiinentus por cada recebedoria (inodelo n.' 12), 
escripturado por debito e credito, e com distincyão dos annosa  que os 
mesmos rendimentos pertençam. 

I. No debito das contas d'este Iivro lançar-se-lia a importancia dos do- 
cumentos de cobrança e dos impressos sellados e estampilhas de s&llo, 
existentes em poder dos recebedores no dia do balanço, assim como a de 
todos os que forem recebendo; e no credito ser$ escripturada a lmportan- 
cia dos documentos de  cobrança cobrados ou annullados, a das falhas, a 
dos impressos sellados e estampilhas tendidos, e a dos que passarem em 
transição para outros recebedores, ou por balanço para a conta dos mesmos 
recebedores na  gerencia do anno economico seguinte; -- 

LI. As contas n'este litro serão fechadas no fim de cada anno economico, 
ou no dia da transição para outroi recebedores; 

UI. Os alcances que por \eutura haja em documentos de cobrança, im- 
pressos sellados e estampilhas, qiiaudo a sua ~mpor t an~ ia  não seja incluida 
na\ tabeilas da cobrança, serão l e~ados  debaixo d'aquella epigrapbe ao 
credito das iespectiras contas de rendimento n'este Iivro, ao debito da 
conta geral dos alcances no Iilro de operações de thesouraria (modelo 
n o  21) e a i  debiio da conta ou contas respectivas no Iivro especial de 

_alcances (modelo n.' 23) de que trata o $ 2.' d'este artigo. 
5 o Um Iiwo de cofre, escripturado conforme o modelo n." 20, que 

teiá as mesmas columnas do I i ~ r o  (modelo n " I I) para a especificaçso dos 
valores entrados no cofre central ou d'elle sahidos. Os assentos de credito 
n'este lilro designarão sempre o ohjeeto da despeza, juntamente com a 
ordem que a auctorisa. 

$ 6.0 Um I i ~ r o  para as coiitas dos iecebedores (modelo n." 25), escri- 
pturadas em harmonia com as contas lançadas no Inro (modelo n.O 11)- 

$ 7." Um Iivro dos rendimentos nao esrentuaes, nem sujeitos a lança- 
mento, re~pecíivo a cada um dos coneellios ou ba~rros. 

I. E ~ t e  litro será felto em duplicado, s epndo  o rnodelo n.' 26, e con- 
terá tres partes; sendo a primeira destinado para a inscrip~ào das rendas; 
a segunda para a dos fóros, censos e pensòes; e a terceira para a dos juros 
dos capitaeç mutuados e outros rendimentos. Pura os concelhos mats im- 
portantes poderá cada uma das tres partes ser encadernada separadamente; 

11. Em cada lauda d'este livro haverá uma inscripção, cujos dizeres 
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geraes serão impressos ou Iithographados. AS inscripCòes. depois de con- 
cluidas, serão assrgnadas de appellido do delegado do thesouro, ou pelo 
empregado da repartiç8o de fazenda que elle incumbir d'este serFiCo; 

111. As notas sobre as inscripçòes e sobre as alterasòes que n'ellus oc- 
correrem serão lançadas em um caderno, feito lambem em duplicado, 
conforme o modelo rio %-A, e ter20 uma numerayZo de ordem com as 
necessarias referencias ás insc!~pções; 

IV. Os duplicados do livro e do caderno serão remetbidos ao escnvào 
de fazenda do concelho ou bairro, pcra d'elles extraliir os competentes 
documentos de cobrança, e notar as alterações que forem occorrendo, de- 
vendo os documentos de cobrança ter sempre os mesmos numeros das 
respectivas tnscrlpçõe$ ; 

V. O outro duplicado ficará na repartiçzo de fazenda do dislricto, para 
tambem se notar n'elle a ertracsào dos documeritos de cobrança, e se 
proceder ti mais fiscalrsaçào necessarra. 

Art. l44.0 Para as annullaçòes de receita liquidada, que forem ordena- 
das na conformidade da legislação vigente, formar-se-ha uma relação em 
duplicado segundo o modelo n o  27, que será remettida ao respecti~o es- 
crivão de fazendd. 

1." Um dos duplicados d'esfas relaçòes ficar6 na repartição de fazenda 
do concelho ou bairro para fundamentar as annullaçòes ou falhas dos do- 
cumeiitos de cobrança e os asseutos de  credilo rio livro (modelo n.' 10.'). 

$ 2." O outro duplicado serii devolvido h repartiião de fazenda, com a 
nota da annullação da receita I~qutdada e do respectivo assento de credito 
n'aquelle livro, para se coordenar o extracto annual das annulla~ões de- 
scriptas na nota (modelo n." 30). e fazerem-se os neceqsarios assentos nos 
litros (modelo n.O 1%). 

$j 3." Quando os documentos de  cobrança forem annullados pela tota- 
lidade, serâo remettidoç para a repartiçào de fazenda, acompanhados do 
duplicado de qiie trata o 5 antecedente. 

$ 4." Quando os documentos de  cobrança forem annullados em parte, 
serão detidamente averbados da ánnuiiag~o, continuando a suhslstir pelo 
resto a responsabilidade do eaactor que a tiler. O a~erbamento 6 feito e 
assignado pelo escrivão de fazenda 

Art. 145 O 0 s  elementos de escripturação que as repartições de fazenda 
dos districtos do continente do reino e ilhas devem eri\iar, regular e im- 
preterivelmente, ii direcção gera! de contabilidade do minisierio da fazenda 
são : 

$ 1 O At6 ao dia 20 de cada mez: 
1. Uina tabclla dos rendimentos liquidados e dos cobratios no mcz on- 

terior, coriforrne o modelo n." 28, em que se descrecam pela sua natureza 
todoa 0s impostos e rendimentos Iiquidado~ em cada um dos exercicios, 

findos, antecedente e corrente. A ~m~or t anc ia  do imposto do s&llo ser8 
descripta em tres divisões impressos sellados, s&llo de rerba e estampi- 
Ilias, designando-se s6 a totalidade das sommas liquidadas e cobradas de 
cada uma d'estas protrnienr.ias; 

11. Uma ial>el!a (modclo n 29), ria 4iial se demonstre, náo só a impor- 
tancia dos fundos arrecadados eni todo o districto durcnte o mez antece- 
dente, ou sejam probenientes de cohranqa de rendimentos ou de siippri- 
mentos, depo<itos, transcereric.ds de fundos ou de quaesquer operações de  
thesouraria legalinente acctorisadas; como tambem as applicações e de$pecas 
a que tilerem sido destinados taes furidos, com declaração do saldo ante- 
cedente e do transferido para o mez sepinte .  

($ 2.' Atk o dia 30 de julho de cada anno: 
1.  Uma tabella annual, similhante 3 do modelo n.O 29, recapitulaado 

todas as  mensaes enviadas durante anno anterior; 
11. Tres notas demonstrati\as (modelo n O 30), por cada um dos impostos 

e rendimentos da receita liquidada, das falhas e annullaç6es, da cobrança 
que houve em todo o dito anno economico anterior, bem como da receita 
em di\ida no principio e no fim do mesmo anno economico, sendo uma 
das notas para todos os exercicios findos, outra para O exercicio antecedente 
e outra para o corrente, no referido anno economico; 

111. Uma nota por taxas do numero e importaricia das estampilhas do 
s6llo vendidas no anno econorn!co anteiior, irnportaricia incluida nas respe- 
ctiins tabellas de cobrança; 

[V. Um desin\olirmento dos papers de  credito comprehendidos na CO- 

brança dos rendimentos publicos no anno economico anterior, segundo O 

modelo n.' 3 1; 
,-,- V. Cm desimol\imento das especies de moeda em que se realisou a 

cobrança pro\enie~ite do producto da renda e remissão de fóros, censos e 
pensões, de \enda de  bens nacionaes e do distracte de  capitaes, tudo no 
anno economico anterror (modelo n.0 32); 

VI. Uma nota de divida actiia do estado por cobrar em 30 de junho 
anterior, com a desigriaçao da relaxada ao poder ~udicial, da relaxada ad- 
ministrativamente e da não relaxada, e bem assim da parte julgada in- 
cobravel (modelo n.' 33). 

3." Os e!ementos de escripturaqáo que as mesmas repartiqões tem 
a eririar ás direcções administrat~kds do minisierio da fazenda em relação 
Ss receitas liquidadas, cobradas e annulladas serão annuaes e constarão do 
segurnte: 

I. Para a direcrao geral das contribuições directas tres notas igiiaes á 
de que trata o n." Ii do $ antecedente, na parte relatita a impostos di- 
rectos; uma nota igual á do n." 111 do mesino $; e uma nota gual  á do 
n." VI do alludido 5, em relação a impostos directos; 



11. Para a direcçáo gerdl das alfandegas e contribuições indirectas tres 
notas iguaes á de que trata o n O I1 do $ aritecedente, na parte relativa a 
impostos indirectos, e uma nota igual 5 do n.' V1 na parte  elat tira aos 
mesmos impostos ; 

111. Para a direcçao gela1 dos proprios nacioriaes tres iiotas iguaes a dc 
que trata o n.' I1  do $ antecedente, na parte relatika a sêlio e registo e 
a proprios nacioriaes e rendimentos diversos, e uma nota igual á do n.OV 
do mesmo $ antecedente. 

$ 4." Todos os documentos a que se refere este artigo serdo enviados 
ás  repartiy6es competentes nos prasos fixados, independentemente de 
officio. 

Art. 146.O As certidões relativas a Ii\ros ou a quaesquer outros docu- 
mentos pertencentes á repartição de fazenda serào passadas pelo primeiro 
empregado do quadro da mesma, piecedendo despacbo do delegado do 
thesouro, que harera os emolumentos legalmente estabelecidos. 

Art. 147.' Os emoluriientos que se hdo de cobrar nas repartições de 
fazenda dos distiictos constam da tabella n.' 1 annexa a este regulamento. 

CAPITULO VI1 

Das visitas aos concelhos 

Art. 148.' As repartições de fazenda subalternas de cada districto serào 
uisitadas regularmente duas vezes por anno. 

Estas visitas effectuar-se-hão quando a con~enienria do seriiqo assim o 
exigir Uma d'ellas serd sempre feita pelo delegado do thesouro, e a outra 
por um empregado'norneado pelo mesmo delegddo 1. 

Art. 149.' Alem das visitas determinadas no artigo antecedente haver& 
extraordinariamente outras: 

I. Quando o delegado souber ou titer bem fundada srisprita de que da 
parte de algum dos empregados fiscdes ha omiasào ou erro commettido 
por abuso no exercicio de suas funcçòes; 

11. Quando o delegado tiver conhecimento de omissão ou erro com- 
rnettido por algum dos empregados fiscues por falta de  intelligencia no 
exercicio das S U ~ S  funcções. 

$ wiico. As visitas extraordirinrrns na segunda h~pothese s6mente se 
levaião a effeito depois que o delegado do tlrtsouro recorihe~a nào tirar 
resultado das suas diligencias pura esclarecer os empregados, quer por 
nieio de instrucções escriptas, quer pelas iostruc~ões \erbaes que prelia- 
mente Ibes deve ministrar, chamando-os á repartiçao de fazenda. 

Ve]. a portarra de 27 de abnl de 4871 
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Art. 150.0 Quando o bisitador não seja o delegado, receber8 do mesmo 
delegado, por cscripto, as instrucções necessarias para o bom exito da sua 
commissào, e lhe apresentara depois um relatorio circumstanciado das ir- 
regularidades que teiiha encontrado. 

Art. ir>l.O O visitador, alem do ordenado que lhe competir como e ~ n -  
pregado do quadro de qualquer repartição, percebera a gratificação esta- 
belecida para os visitadores calculada em 1&200 reis diarios. 

$ unico. Sendo o visitador o delegado do thesouro, teia os vencimentos 
marcados u'este artigo, mas deixará de perceber as  respectivas quotas pelo 
tempo que diirar a sua ausencia, quando exceda a i5 dias, sendo n'esta 
hjpotliese as quotas pagas ao empregado que substituir o delegado pelo 
tempo que durar a substituição. 

Art. 152." Será deduzido no pagamento das quotas e dos mais venei- 
menfos do empregado visitado extraordinariamente: 

1.0 A importancia da despeza da visita que se fizer na primeira hypo- 
these estabelecida no artigo 149.0, quando o empregado effectivamente 
For encontrado em omissão ou erro por abuso no exercicio de suas funcções; 

2." A imporiancia da despeza da visita que se fizer na segunda bgpotbese 
d e  que trata o mesmo artigo 149." 

Art. 153.O Os relatorios de todas as visitas feitas ás 1epartiç6es de fa- 
zenda dos districtos, comarcas, concelhos e bairros, quer nos termos d'este 
capitulo, quer por visitadores especiaes nomeados pela competente repar- 
tição superior do ministerio, serão en,iados ao governo pela direccão geral 
da contabilidade. Os assumptos de que tratarem esses relatorios sertio 
classificados por direcçõe$do ministerio da fazenda, e redigidos de maneiia 
que se possa fazer por cada uma das ditas direcções a distribuição do 
fasciculo que lhe disser respeilo. 

TITULO 11 
Dos cofres das alfandegas e dos dependentes dos ministerios 

CAPITULO I 

Dos cofres das alfandegas 

Art. 155." As sommas arrecadadas em todas as alfandegas, seja qual 
for o motivo da cobrança, serào guardadas no fim do expediente diario 
em cofre de duas chajes, ficando uma em poder do respectivo director e 
outra do thesoureiro. 

61 



962 ORGANISR@CI E ADMINISTRAÇAO DA FAZENDA PUBLICA 

Art. i t i 5 . O  Dos cofres de que trata o artigo anterior não sahirl quantia 
alguma que não seja para ser entregue nos cofres centraes, nas recebedo- 
rias ou nas repartições, onde as entregas devem fazer-se, ou para se effe- 
ctuarem pagamentos, tudo em conformidade das ordens expedidas pelas 
estações competentes. 

Art. 156." Em todas as delegagões das alfandegas onde sem risco possa 
haver cofres para a arrecadação dos fundos, terão estes lambem duas chaves. 
uma das quaes ficará a cargo do encarregado da delegação, e a outra a 
cargo do que Bzer a cobrança, devendo a segunda chave ficar a cargo do 
empregado immediato ao encarregado da delegaçào, quando for este que 
arrecade a receita. 

Art. 257.O Os responsaveis de que tratam os artigos antecedentes, que 
por OccasIão de qualquer balanço n8o apresentarem no mesmo acto a im- 
portancia dos fundos que devem existir em cofre, serào suspensoq pelos 
directores das alfandegas, que immediatamente nomearão quem interina- 
mente os substitua, dando parte ao ministerio da fazenda. 

$, I.' A obrigayão de suspender o responsavel alcançado cabe igualmente 
a qualquer encarregado da visita ao cofre, reser~ando-se para o director 
a nomeaçao de thesoureiro ou encarregado de arrecadar a receita de que 
trata este artigo. 

$ 2.' O pi-ocesso a seguir depois de encontrado o alcance vai determi- 
nado nos artigos 265 a 172." 

Art. 158.' A cobrança effectuada mensalmente nas delegações das al- 
fandegas será lançada no ultimo dia de cada mez uo Iivro da receita geral , 
classificada da alfandega respectiva, seguindo-se a numeração do ultimo 
despacho e pela ordem alphabetica das mesmas delegaçòes. 

$ I." As entregas dos rendimentos das delegaçôes serao feitas nos ter- 
mos do artigo 93." d'este regulamento e acompanhadas de guias de talão, 
assignadas pelos encarregados das delegações e pelo empregado que tiler 
a seu cargo a escripturaRo do Iivro de receita. 

$ 2." As entregas nas recehedorias serão sempre feitas em nome e por 
conta do thesoureiro da alfandega, unico responsavel nos termos da lei. 

$ 3.' Os recibos passados pelas entregas de fundos das delegayões se- 
rão considerados pelos tbesoureiros das aliandegas como dinheiro, a fim 
de ser escripturada a sua importancra no respectivo livro. 

Art. 159." OS directores das alfandegas sào subsidiariamente responsaveis 
pelos fundos airecadados nos respecti~os cofres. 

Art. 160.' Todos os mezes se darh balanço aos cofres das alfandegas 
e das suas delegaçóes, conferindo-se por meio de contagem os valores 
existentes n'elles com a escripturação respectiva. O resultado dos balanços, 
que deve estar em harmonia com as tabellas mensaes, seri participado á 
repartição competente do ministerio da fazenda quanto ás alfandegas de 
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Lisboa e Porto, e aos respectivos delegados do thesouro, qupnto ~g 
demais. 

$ unico. As tabellas de cofre das alfandegas serao assignadas pelos dois 
clauicularios do mesmo cofre. 

Art. 161." As tabellas e dem~is  elementos de contabilidade e fiscalisa- 
çâo, que as aifdndegas t&m de enviar ás repartições superiores do minis- 
terio da fazenda, além das marcadas n'este regulamento, são determinadas 
em legislação especidl e no regulamento geral da contabilidade publica. 

$ unico. São comtudo applicaveis em relaqão á fhma da coordenação 
d'estas tabellas as disposições do artigo 1 &&.Ves te  regulamento. 

CAPITULO II 

Das caixas centraes do min~sterio da fazenda, e dos cofres dependentes 
dos ministerios 

Art. 162.' As caixas centraes do ministerio da fazenda, os cofres da 
casa da moeda e papef sellado, o da agencia em Londres, e os demais de- 
pendentes dos outros ministerios, inclusive o da direcçao geral dos correios. 
são fiscalisados nos termos das leis e regulamentos especiaes, e do geral 
da contabilidade publica. 

$ unico Sao porém applica\eis a estes cofres, em relação á remessa das 
tabellas de liquidação e de cobranca de rendimentos e de cofre, e modo 
de as formular, as disposições do artigo 155.' e seus $$ d'eqte regirlamento. 

Art. l63.O A responsabilidade dos cldvicularios do corre d.1 direc@o 
geral dos correros I? nào s6 pelos fundos arrecadados pela receita e ope- 
rações de thesouraria proprias d'aquella rcpartiçdo, como pelos que n'elle 
derem entrada para pagamento de vales do correio. 

$ 1 . O  As tabellas do cofre da direcção geral dos correios incluirâo tam- 
bem, nos termos d'este artigo, os fundos transferidos das caixas centraes 
do ministerio da fazenda para pagamento dos mesmos vales, e as somm@ 
effectivamente pagas por esta proveniencia, e serão assignadas por todos 
os claricularios do cofre. 

$, 2." A direcção geral dos correios e as suas subordinadas serão con* 
sideradas, para todos os effeitos de fisealisação, como qualquer cofre cen- 
tral de districto e respectivas recebedorias de comarca. 

$ 3." A direcção geral dos correios entiará todos os mezes il direcçfio 
geral da contabilidade do ministerio da Fazenda: 

I. ?ma tabella dos rendimentos arrecadados em todas as administra~ões 
do mez anterior, segundo o modelo n." 3b; 

11. Uma tabella de entrada e sahida de fundos em todas as administra- 
ções, segundo o modelo n." 36, descrevendo-se qual o saldo existente no . . 
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fim de cada mez no cofre central da direccão e nas estações da sua de- 
pendencia, inclusive as diversas administrações. 

$ 4.O A mesma direcção geral dos correios remetterá tambem á da 
contabilidade do ministerio dd fazenda, no fim de cada anno economico, 
uma tabella do moiimento dos sêllos de franquia, feita segundo o modelo 
n.O 36.", e um mappa desini~olvido de toda a receita cobrada durante o 
anno economico, feita segundo o modelo n.O 37. 

Art. 164." As disposições dos artigos IE7 O, 165.O a 172.0 e seus f& 
são applicaveis ao responsaveis dos cofres da direcção geral dos correios 
e aos responsaveis de todos os mais cofres de que tratam os dois capitulas 
d'este titulo. 

TITULO V 
Dos alcances 

CAPITULO UNICO 

Art. 165.O Pela importancia dos alcances em que por qualquer modo 
forem encontrados: 

1.0 Os recebedoies de comarca; 
2.O Os thesoureiros pagadores dos districtos; 

*3." Os thesonreiros de todas as alfandegas ; 
4.' O thesoureiro da casa da moeda e papel sellado; 
5 1  Os thesoureiros dos cofres dependentes dos di~ersos ministerios, in- 

clusive o da direcção geral dos correios; 
6." O thesoureiro da junta do credito publico; 
7." O thesoureiro pagador do ministerio da fazenda; 
8.' E em geral todos os responsaveis por dinheiros pertencentes á fa- 

zenda nacional ou a estabelecimentos e repartições subsidiadas pelo the- 
souro ; 

Serão, respectivamente, nas repartições de fazenda dos districtos, nas 
re'partiçães de contabilidade dos ministerios, na direcçáo geri1 de thesou- 
raria do ministerio da fazenda ou em quaesquer outras, que tenham a legal 
e immediata superintendencia sobre todos os responsaseis de que trata 
este artigo, processadas e extrahidas contas correntes, que demonstrem o 
saldo liquido a favor da lazenda ou dos estabelecimentos subsidiados pelo 
thesouro, as quaes contas serâo relaxadas ao poder ~udiciai nos termos e 
para os effeitos declarados no artigo 341," e seguintes d a  reforma 
judiciaria. 

Art. 166.' Logo que o alcance se ache verificado e a conta corrente 
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extrahida, o responsavel alcançado, como fiel deposilario que 15 dos fundos 
pertencentes ao estado ou a estabelecimentos por elle subsidiados, s,e5& 
immediatamente recolhido á cadeia publica, requerendo-o assim ao juiz de 
direito o respectivo agente do ministerio publico. 

Art. 167.' O mesmo agente do ministerio publico tambem requererá o 
immediato embargo ou arresto, em quaesquer bens, de qualquer especie, 
que pertençam ao responsarel alcançado, e em tanta porção quanta pareça 
bastar a cobrir a importancia do alcance conhecido, ficando assim ampliada 
a disposição do $ 2.' do citado artigo 341." da reforma judiciaria, nos 
termos do artigo 4." do decreto com forca de lei de 14 de junho de 
1851. 

Art. 168." Tanto a prisão com o arresto, de que tratam os artigos ante- 
cedentes, seráo relaxados sómente quando a fazenda se ache segura pelo 
pagamento ou deposito da importancia dos alcances nos cofres centraes, 
salva a disposição do artigo 33.' da lei de 26 de agosto de 184.8. 

Art. 169.' Será permittida aos ditos recebedores, thesoureiros, e em 
geral responsaveis alcançados, a entrada por deposito, nos cofres centraes, 
ou nos dos estabelecimentos subsidiados pelo estado, quando o alcance for 
n'estes, das quantias em dinherio do seus alcances, ficando dependente do 
tribunal de contas o exame e julgamento definitito de sua responsabilidade. 

Art. 170 O Os delegados do thesouro, e todos quantos forem encarre- 
gados de vigiar pela boa segurança dos fundos arrecadados nos cofres pu- 
blico~ e nos estabelecimentos subsidiados   elo estado, ficam solidariamente 
responsaveis para com a fazenda publica ou dos mesmos estabelecimentos, 
se não promoverem e requisitarem a irnmediata prisão e arresto, nos lermos 
dos artigos 463.' a 165.' d'este regulamento, e não relaxarem ao poder 
jud~cial as respectivas contas correntes dentro de 20 dias, contados desde 
que os mesmos alcances sejam reconhecidos. 

Art. 171." A fim de assegurar os interesses da fazenda e evitar a fuga 
dos responsaveis, todo o funccionario que, por occasião de visita de surpreza 
feita a qualquer dos cofres ou responsaveis mencionados no artigo 165.', 
encontrar alcance, e-o responsa~el não entrar com elle em acto continuo ' nos mesmos cofres, poderá requerer immediatamente, em requisiçáo mo- 
tivada, a custodia do responsasel at8 que esteja ultimado o processo pre- 
paratorio de qtie tral am os artigos 166." e 167.O 

$ unico. As auctoridades administrativas prestarão todo o auxilio que 
for necessario, para que se cumpra a disposição d'este artigo, e quando se 
recusem serão responsawis pelos prejuizos que d'dhi possain resultar á 
fazenda. 

Alt. 172." As pro~ideocias contidas n'este capitulo sáo consideradas de 
seguiança e preientivas de immineiite prejuizo da fazenda publica. sem a 
minima quebra da ~urisdicção que sobre o julgamento definitivo das contas 



h s  exactores e responsaveis fiscaes, e sobre a extincção de suas fianças 
àu resgate de vafores depositados, compete exclusivamente ao tribuna1 de 
cbntas. 

TITULO VI 
CAPITULO UNlCO 

Disposições &versas 

Art. 173.O Em todas as transições de responsabilidade de uns para 
outros thesoukeiros pagadores ou recebedores, alem dos preceitos ja esta- 
belecidos u'este regulamento, lavrar-se-ha um termo de transzção em tri- 
piicaao. b 1.. Em relação as tranucdes de responsabilidade dos thesoureims pa- 
ga ores será o termo Iavrado na repartição de fazenda dos d~strictos, na 
presença do gouernador civil e do deIegado do thesouro e do noto ihesou- 
reiro pagador, e do anterior ou de quem, na sua falta, o represente. Este 
termo selá lavrado e subscripto pelo primeiro empregado do quadro da 
repartição de fazeiida, depois de effectuada a transição e conferidos todos 
os valores que passam para a respansabiiidade do nolo thesoureiro. Assi- 
gnarão o termo todos os funcciouarios e responsaieis mencionados n'este s. 
Um dus exemplares fica na respectiva repartição de fazenda para docu- 
mentar a escripturaçâo, outro serti entregne ao responsatel que deixou de 
exercer as funcções, ou a quem o represente, e o terceiro serd emiado 
para a direcçáa geral da thesoiiraría. 

$ 2.' E m  relação ás transições da respoosabilidade dos recebedores de 
comarca observar-se-ha o disposto no s antecedente, competindo ao es- 
crtvão de fazenda respectijo lavrar e sobscre~er o termo, devendo assi- 
gna la  o administrador do concelho, o novo recebedor de comarca, e aquelle 
que deixou de exercer as funcçaes ou o seu representante. 

O destino dos tres exemplares sera, um para a repartiçso de fazenda 
do districto, outro para a da comarca e o terceiro para o recebedor que 
cessou as suas funcç~es. 

Art. 174." Todos os processos findos de fazenda de quaíquer ordem e 
natureza serão archivados nas respectivas repartições dos concelhos ou 
bairros. 
kt. 175.' Continuam em vigor as disposto~es das instrucrões de 31 de 

maio de 1862 e officio circular da direcyão geraldos proprios nacionaes 
d e  27 de agosto de 1863, relativamente administração dos bens e ren- 
bimenlos dos conventos de religiosas supprimtdos, e a escripturação em 
 arado d'esses rendimentos, applicando-se-lhe, comtudo, oa parte rela- 
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tiva & escripturaçáo, as modificações em harmonia com o disposto n'este 
regulamento. 

Art. 176." As disposições d'este regulamento, em tudo quanto importar 
alteratões nos methodos actuaes de escripturação, ou maneira de formolar 
as respectivas tabellas e contas, s6 começarão a rigorar em 1 de julho de 
1870. 

Art. 177.' Ficam alteradas e substituidas por este regulameuto as in- 
strucções de 8 de fevereiro de 1853, regulamento de 28 de janeiro de 
1850 e instrucçties de 15 de dezembro de 1860. e todas e quaesquer 
disposições vigentes que se opponham aos preceitos d'este mesmo regula- 
mento. 

Paço, em d de janeiro de 1870. -dnselmo Josd Braamcamp. 

Tabeila dos emolnmentos que se hão de cobrar nas repartições de fazenda 
dos distrielos 

.............................. . i Certidões, ate duas laudas 200 
2 De cada uma lauda que exceder as duas, tendo trinta linhas e cada M a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  trinta leuas ( a l h  do sèllo do papel) 120 
3 De cada anuo de buscas, a requerimento de parte, não eomprehendendo O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  corrente 100 ............... 4 Officios ou ordens a requerimento de partes, cada um.. L20 
5 Registo de cana de arremataçao de bens nacionaeq de foros OU de remis- ....................... são de foros (metade de feitio) 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Verba em qualquer diploma i00 

As certidões extratudas dc docu~iientus escriptoa emlatitu, ou que pela sua aati- 
guidade carecam da concorrencia de paleographo, pagarao o dobro dos emoIumenlos, 
sendo, n'este bltimo caso, conferidas pelo respectivo pertto 

Paço, em 4 de jme~ro de iSí0.-Anselmo Jose Brmmcamp. 
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Tabella dos emolomentos que h i o  de cobrar-se nas repartieóes de fazenda 
dos concelhos e nas dos bairros de Lisboa e Porto 

. . . . .  Certidões a requerimento de parte, ndo excedendo a uma lauda 120 
De cada lauda que exceder a primeira, tendo vinte e cinco linhas, e cada . . . . . . . . .  linha trinta letras (alem do sêllo do papel) . . 80 

3 Buscas, por cada anno, nào comprehendendo o corrente . . . . . . . . .  100 
8 Autos de arrematação de bens ou generos, e de airendaniento de bens na- . . .  cionaes, por conta das partes que arrernalareni ou ar] findarem 500 
b Autos de posse de bens ou foros vendidoa pela fa~enda, por conta de quem 

os comprar . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 
6 Caminhos poi diligencias ou acios a requerimento de partes, nos quaes se 

comprehendein as posses de bens ou foros nacionaes, por cada legua, 
ida e volta, e a cada pessoa empregada na dilieeneia ............ 300 

7 Termo de reconhccirnento dos prasos dd fazenda'nacional ............. 500 
8 Certificado de se acharem pagos os foros, censos, laudemios, etc . . . . .  300 
9 Termo de manifesto de dinheiro a Juro ................. Ue capital ate 1006000 reis ....... 100 

De capital supmor a 1008000 reis e inlerior d ã00#00ò reis ..... 200 
De capital superior a 5008000 reis . . . . . . . . . . . . . . .  300 

10 Verbas nos mesmos manilestos, inclumdo a de baixa, por cada uma . . . .  100 
41 Verbas nos documentos que servirem de base aos maniiestos, por cada I . . . . . . . . .  um a . . .  ...... 30 
I2 Quaesquer outras verbas em documentos, cada uma.. . . . . . . . . . .  50 

Dos emolumentos comprehendidos n'esta tabella, e designddos tom os n o", E, 7, 
8, 9, 40 e 11, pertence um terço aos aiimini3tradores e dois terços aos escrirães de fa- 
zenda; e os indicados com os n " 5 2,3 e 1% pertencem na totalidade aos eserivães de 
fazenda 

Os emolomentos das execuç«es administrativas continuarão a ser regulados pela 
tabella judicial, segundo as imponancias das dividas e as respectivas alçadas. 

Alem dosemolumentos marcados na tabella judicial, contar.se-hão mais 6 por cento 
sobre a importancia executada, logo que se verihque a primeira citação, dos quaes 
pertencera um terço aos administradores e dois tercos aos escnvães de fazpoda. r. 
quando Iiajam de iÜi,.rviros Sçentcs dc niiiii:iertci pubiic3, cc1.d a pc~recn$&iii ~ ~ r ~ d i d a  
igualmzure prlos ;idrnini?trndores, aarntci e ~si.rirãee Quando a zst,cuca~ 3, effrctuar 
por meio de precatarias, metade da importancia dos 6 por cenlo perten'ceia aos funci 
cionarios da repartição deprecante e a outra metade aos da repartição deprecada. 

Paço, em 4 de janeiro de 1870-knselmo Jose Braamcamp 

(Omittimos os modelos @ritos a este regulamento). 
(No Dzarzo do Governo de E de fevereiro, n 20 a $6) 

Regulamento de 26 de abril de 1870 

Hei por bem approiar e regulamento para o sertiro interno do minis- 
terio dos negocios da  fazenda, confeccionado de  harmonia com as disposi- 
çòes do decrelo de  30 de dezembro de 1869, o qual ~egulamento baixa 
assiinado pelo conselheiro d'estado ministro e secretario d'estado dos ne- 
goc io~  da 'fazenda. 

O conselheiro de estado, ministro e secretario dos negocios da fazenda, 
assim o tenha entendido e Caça executar. Paço, em 26 de abril de 1870. 
- REI. - dnselmo José Braamcailap. 

REGCLAHENTO DO i i iVISTEl l10  DA FAZENDA 

TITULO I 

Do serviço superior do ministerio da  fazenda e sua distribuição 

Artigo 2 . O  O serviço do ministerio da fazenda B distribiiido pela f6ima 
seguinte : 

Repartição do gabinete do ministro ; 
Secretario geral do ministerio ; 
DirecçZo geral das contribuições directas; 
Direcção geral das alfandegas e contribuições indirectas; 
Direcçào geral dos proprios iiacionaes ; 
Direc~ão  geral da thesouraria; 
Direcção geral da contabilidade. 

Repartição do gabinete do minrstro 

Art. 2." Compete a esta repartiçáo: 
1 .O A correspondencia reservada ; 
2.' Os negocios que o ministro reserva para seu exame e ~ ~ S O ~ U Ç ~ O  

immediata. 
3 . O  As indagações e estudos que auxiliem os trabalhos do ministro; 
4." A correspondencia com as cdrtes e os ministerios, ex-uida a respeito 

d'estes a coiresp~ndencia relativa a negocios tratados nas direcções; 
5." A organisação dos relatorios e da estatistica do ministerio, e de 

quaesquer outros trabalhos que lhe incumbir o ministro. 



970 ORGANISAÇ~O E ADIIN~STRAÇÃO DA FAZENDA PUBLICA REGULAMENTO DE 26 DE A B W  DE i8i0 95i 

Do secretario geral do ministerio 

Ao secretario geral do ministerio pertence ; 
i," A distribuição pelas direcções geraes de toda a correspondencia e 

mais papeis que derem entrada no ministerio, devendo d~stribuir fecbada 
a correspondencta que trouxer indicada a direcção ou repartição a que 
pertencer, e abrir e distribuir a que não trouxer aquella indicaçào; 

2.' A apresentar immediatamente ao ministro a correspondeneia que 
trouxer a nota de confidencial reservada; 

3.' Mandar abrir a caixa dos requerimentos e dar-lhes o destino com- 
petente; 
4." Vigiar pela economia do ministerio; 
5." O expediente dos concursos, proiimentos, promoçbes, condecora- 

çòes, licenças, suspensão, aposentação, exoueraçào e demissão dos empre- 
gados do tribunal de contas, da junta do credito publico, da casa da moeda 
e papel sellado e do ministerio, ouudas, quanto a estes ultimos, as direc- 
ções geraes; 

6." 0 s  termos de juramento de todas as auctoridades e empregados que 
O deverem prestar no ministerio; 

7.' O registo da publicação das leis; 
8." A guarda dos s&llos do ministerio; 
9.' O assentamento de todos os empregados do ministerio com as notas 

respectivas ; 
10." Apresentar ao ministro as leis que tem de ser submettidas á sancção 

regia, e fazer a remessa d'eflas e dos decretos autographos das curtes, 
depois de sanccionados, aos archivos respectivos; 

i 1." A promulgação das leis, regulamentos e ordens relativas ao regimen 
e serviço interno do ministeno; 

12.' A execução dos trabalhos estalisticos a que houver de proceder-se; 
13.0 O exame das publicações nacionaes e estrangeiras que possam in- 

teressar a administração da fazenda publica; 
14.' O expediente dos emolumentos e do imposto do sbllo devidos por 

quaesquer documentos, ou despachos cujo serviço for da sua competencia; 
15." Dar conhecimento direcçào geral das contribuições directas das 

merds que se fizerem por sua intervenção, e pelas quaes sejam devidos 
direitos de merc@. 

$$ unico. O serviço de que trata este artigo será desempenhado pelos 
empregados da repartiçHo do gabinete. 

Direcção geral das contnbaições di1eeta5 

Art. 4.O Esta direcção tem a seu cargo a superintendencia no serviço 
relativo aos iendimentos que vão designados, e divide-se em tres reparti- 
ções; a saber: 

Repai tição central 

Competindo-lhe : 
i.' A entrada e distribuiçlo de todos os papeis de servico e de partes 

sobre negocios do expediente da direcráo; 
2.O A expedicão dos decretos, portarias, officios e ordens relativos ao a - 

serviço da direcção ; 
3." A organisaçào das propostas de lei e regulamentos; 
4.0 A eslatistiea e relatorio geral relatisos aos rendimentos que admi- 

nistra; 
5 O serviço do pessoal das repartições de fazenda dos districtos e das 

dos conceibos, com a exclusão do pessoal das aifdndegas e dos recebedores 
e thesoureiros pagadores; 

6." O expediente dos emolumentos e do imposto do s&Llo devidos por 
quaesquer documentos ou despachos, cujo serviço for da competencia da 
direcçao geral ; 

7.O O archito e bibliotheca da direcçào. 

Competindo-lhe o serviço dos ncgocios relativos: 
i." A contrihurçào predial; 
2: A contribuição pessoal; 
3.' Á contribuição ~ndustrial; 
4." A decima de juros; 
52 AO imposto sóbre minas; 
6.' Ao imuosto de viação e quaesquer outros addicioiiaes que respeitem 

ás referidas eontribuipões. - 

2: Repartição 

Competindo-lhe o ser~iço dos negocíos relativos: 
1.0 Aos direitos de mercb e respectivo imposto de viaçào i 
2.O A matriculas e cartas; 
3 . O  A multas judiciaes e outras. 
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Dreccao gerai das alfandegas e contrihniçòes indirectas 

Art. 5.' Esta dsecção tem a seu cargo a superintendencia no serviço 
relativo aos rendrmentos das alfandegas, do tabaco e de guaespuer outras 
contribuiçaes indirectas, e ditide-se em tres repartiçdes; a saber: 

Repartição central 

Competindo-lhe: 
I.' A entrada e distrihuiqão de todos os papeis de serviyo e de partes 

sobre negocios do expediente da direcçào: 
2 . O  A expedição dos decretos, portarias, officros e ordens relativos ao 

serviço da direcçao ; 
3 . O  A organisaç80 das propostas de lei e regulamentos; 
4.O A formaçáo da estatistica commercial e a respectiva aos rendimen- 

tos que administra ; 
8.' O registo e relatorio geral relativo aos mesmos rendimentos; 
6." O serviço do pessoal das alfandegas, da Gscalisação subsidiaria e da 

esquadrrlha ; 
7." O expediente dos emolumentos e do imposto do s8llo devidos por 

documentos ou despaclios, cujo serviço for da competencia da direcção 
geral ; 

8." Dar conhecimento a direcção geral das contribuições directas das 
me~cês  que se  fizerem pela direcpão geral, e pelas quaes sejam deiidos 
direitos de merck; 

9." Dar conhecimento á direcçâo geral da thesouraria das nomeasties, 
exonerações, e transferenclas dos tbesoureiros das alfaiidegas e de  quaes- 
quer alteraçdes nas importancias dds cauções d'estes responsaveis; 

10." O archivo e bibliotheca da direcção. 

i.' Repartição 

Competinda-lhe o serviço relativo aos negocios seguintes : 
1." Despachos de mercadorias nas alfandegas e os relativos ao paga- 

mento de quaesquer direitos ou impostos que n'ellas se cobrarem; 
2.' Naufragios, sal~ados e achados nas praias ou no mar; 
3 O Fiscallsação em geral, e recursos para o goier~to provenientes de  

multas ou de arresto, excepto os que respeitam ao tabaco; 
4." Cobrança e applicação dos emolumentos das alfandegas, dos salarios 

das companhias de trabalhos braçaes, e dos cofres de reformados e pen- 
sionistas ; 

5." Andamento dos processos de arrestos effeituados dentro ou fóra da  
area fiscal instaurados perante os tribunaes judiciaes: 

6." Applicaçàn das verbas para despezas evenluaes e outras das alfan- 
degas; 

7.' 5 expediente relati+o ao materidl das alfandegas e da esquadrilha 
da fiscalisação; 

81 O melhoramento do serviço interno e externo das alfandegas e da 
esquadrilha. 

2 " Repartiqãb 

Competindo-lhe o serviço relatiío aos negocias da adrninistra~áo e 6s- 
calisaçzto dos impostos do tabaco, ~escado ,  real d'agna, de transito nos 
caminhos de ferro, e outros indirectos que não se arrecadem nas alfaodegas. 

Direcção geral dos propnos nacionaes 

6." Esta direcção geral tem a seu cargo a superintendencia no serviço 
aos bens pertencentes á fazenda nacional, aos impostos denominados «con- 
tribuição de registo e s&llou, e aos rendimentos diversos do estado, e di- 
vide-se em tres repartiçóes; a saber: 

Repartição central 

Competindo-lhe: 
1 . O  A entrada e d is t r~bui~áo de todos os papeis de serviqo e de partes 

sobre negocios do expediente da direcção; 
2 . O  A expediçào dos decretos, portarias, officios e ordens relativas ao 

servila da direcçdo; 
30 Expedição das cartas de remissão e venda dos bens tanto da fazenda 

nacional como das corporações e estabelecimentos a que se referem as leis 
de 4: de abril de 1861, 22 de junho de 1866 e 28 de agosto de 1869; 

5." Termos da tenda dos mencionados bens; 
8.' Organisação das propostas de lei, decretos e regulamentos; 
6.' Estatistica e relatorio geral da direcção; 
7." O expediente dos emolumentos que produzirem os negecios da 

competencia dd drrecção geral ; 
8 . q r c h i i o  e bibliotheca da direcçdo. 

i Reoartioão - - 
Competindo-lhe: 
i." ~Ipuldação, venda ou remissão dos fóros, censos e pensões na posse 

e adrnin~stra~ão da  fazenda nacional; 
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9.' A administração dos mesmos bens quando encorporados nos proprios 
por virtude de denuncia; 

3." O conhecimento, fiscalisação e reconhecimento de direito dos bens 
denunciados, tanto vagos como sonegados; 

4.' A fiscalisaçâo dos bens de commeodas e de capellas quando admi- 
nistrados por donatarios vifalicios; 

5." O cadastro dos f6roros pertencentes h fazenda nacional: 
6.O A expedição das cartas de administração vitalicia de bens denun- 

ciados como vagos, e as confirmações por suceessao de antigas doaçaes 
regias de bens da corda e ordens. 

2.' Repartição 
Competindo-lhe : 
1.' A liquidação, remissão ou venda dos fóros, censos, pensões e qui- 

nhões, a venda dos predios rusticos ou urbanos pertencentes aos estabe- 
lecimentos ou corporacges comprehendidos nas leis de 4 de abnl de 1861, 
22 de junho de 1866 e 2S de agosto de 1869 ; 

2.' A venda de todos os predios rusticos ou urbanos na posse e adnu- 
nistração da fazenda nacional, e dos incorporados poruirtude de denuncias; 

3.' A fiscalisaçâo e assentamento dos bens adjudicados em pagamento 
de dividas fiscaes; 

4." O conhecimento, fiscaiisa(ão e encorporação dos bens va, 00s para a 
fazenda nacional em ~ i r tude  de heranças  jacente^; 

5.' A administração e arrecadação dos rendimentos das pontes e barcas 
de passagens ; 

6.0 A venda e distracte de capitaes pertencentes 6 fazenda nacional; 
7.' O cadastro dos predios rusticos e urbanos pertencentes a fazenda 

nacional; 
8.' A direcçâo, inspecçno e resoluçâo dos negocios sobre contribuição 

de registo, e respectivo imposto de viação; 
9.O A direeçao, inspeeçâo e resoiuçdo dos negocios sobre o imposto do 

s&lfo ; 
$j unico. As arremataçòes preside o ministro, e na sua ausencia o di- 

rector geral; assistindo tambcm a estes actos o chefe da competente re- 
partiçào e um dos ajudantes do procurador geral da cor6a e fazenda junto 
ao ministerio, para requerer ou representar o que tiver por justo e con- 
veniente em conformidade das leis. 

Direcção geral da thesourana 

Art. 7.' Esta direcçâo tem a seu cargo a gerencia superior dos fundos 
publicas, a creaçâo e emiss8o de letras e papeis de credito, e a superin- 

tendencia nos processos de cauções e de alcances dos responsaveis para 
com P fazenda; e divide-se em tres repartições; a saber: 

Repart~gáo central 
Competindo-lhe : 
1.O A eritiada e distribuieão de todos os papeis de serviro e de partes 

sobre negocio do expediente da direi ção ; 
2.0 A expedição das portarias, officios e ordens relativos ao serviço da 

direcção ; 
3.0 A organisaçào das propostas de lei, decretos e regulamentos; 
4." O exame e conferencia das contas, documentos de despeza por ope- 

rações de thesouraria dos dnersos cofres e expedição dos aveos de con- 
formidade ; 

6.O O archivo e bihliotheea da direcção. 

1 "epartição 
Competindo-lhe ; 
1 .O distribuição dos fundos; 
2." Os contractos e expediente respectivos a operacões de thesouraria; 
3.' A crea~áo e emissão dos escriptos do thesouro, letras e outros pa- 

peis de credito; 
4.' O registo e movimento de letras; 
5." 0 s  negocios da agencia financia1 de Londres. 

2: Repartiça 
Competindo-lhe : 
1." O serviço das caixas centraes do ministerin da fazenda, que será 

feito pelo modo adiante determinado; 
2 . O  O ser í i~o  respectiío aos recebedores e thesoureiros ~agadores; 
3." Os negocios de alcance; 
4." As cauções de todos os respontalels á fazenda publica de nomeaçSo 

do governo, ou que pertençam a estabelecimentos subsidiados pelo thesouro; 
Li." O expediente dos emolumi.ntas e do imposto do s6llo detidos por 

docrimentos ou despachos, cujo serviço for da competencia da direcção geral; 
6.0 Dar conhecimento 5 direcção geral das contribmções directas das 

merc&s que se Gzerem pela direcção geral e pelas yoaes sejam devidos 
direitos de merce. 

Direcp5o geral da contabilidade 

Art. 8.0 Esta direcpào tem a seu cargo a escripturação da receita e 
despeea do estado, e fiscalisação superior de todos os negocios da despeza 
do tliesouro publico, e divide-se em tres repartiçaes; a saber: 



Repartição central 
Competindo-lhe: 
1 . O  A entrada e distribui~ão de todos os papeis de serlifo c de partes 

sobre negocios do expediente da direcção; 
2 .O  Expedição dos decretos, portarias, offieios e ordens relativos ao 

serviço da direccào ; 
3." Organisação das propostas de lei e regulamentos; 
4.' Coordenação de modelos para a escriptura~io da contabilidade piiblica; 
li." Conrentração da contabilidade geral do estado; 
6." Contas da receita e despeza annual do thesouro publico; 
7." Expedição das certidões de corrente; 
8." Formação do orçamento geral da receita e despeza do e3tado; 
9.O O decretamento e concessão de pensões; 
10.O O expediente dos emolumentos e do imposto do s&llo devidos por 

documentos ou despachos, cujo serviço for da competencia geral; 
1 1 . O  Dar conhecimento á doecção geral das contiibuições directas das 

merc&s que se fizerem pela direcçao geral, e pelas quaes sejam devidos 
direitos de mcrc&; 

12." O archivo e bibliotheca da direcção. 

i a Repartição 
Competindo-lhe : 
j . O  A escripuraçâo da receita de todos os rendimentos publicas; 

2 . O  O exame das tabellas e contas que servem de base a esta escriptiira~ao. 

2.' Repartigào - 
Competindo-lhe: 
1.' A liquidação e ordenamento da despeza do ministerio da fazenda; 
2.' A escriptura~áo da despeza do mesmo ministerio tanto liquidada 

como paga: 
3.' As contas de gerencia e de erercicio dos fundos votados aoministerio 

da fazenda: . - - .  
4." O orramento das despezas, dos encargos geraes e do serviço proprio 

do ministerio; 
6.' O assentamento geral dos ordenados e vencimentos dos empregados 

das repartiçbes dependentes do ministerio; 
6.' O exame e conferencia das contas e documentos de despezas, dos 

encargos geraes e do serviço proprio do ministerio, e a expedição dos 
respectivos avisos de conformidade: 

7." O processo das follias dos vencimentos dos empregados do ministerio 
da fazenda; 

8.' A inspecção do servipo inherente h li idaçáo e recenseamento da 
divida passiva do estado anterior a tigosto $1833, e da que posi«ior 
mente se tem mandado liquidar; 

9.' A inscripçâo e assentamento geral e o processa do reconheeimhnto 
dos direitos de todos os pensionistas, subsidiados e prestacionados; 

1 0 . O  A expedição dos titulos de renda vitalicir; 
I I A estadistica geral das classes inactivas. 

9 .  

r' 

TITULO I1 

Do pessoal do mínisterio 

AI%. 9.O A repartição do gabinete do ministro náo' tem quad!o ber- 
manente. 

Compõe-se de um chefe de repartiç80 do gabinete,,q!e será ês'colhido 
pelo ministro dentro do quadro dos empregados do ministeri6 'e d+ mais 
empregados, pela mesma f6rma escolhidós, que eventualmedte forem 
chamados. 

$, uoieo. O chefe da repartiçso do gabinete vence a gratificaçso 'cor- 
respondente ao Ioga  de chefe de repartiçao. 

Art. 10.O As funcções de secretario geral do ministerio sso erercidas 
por um director geral, ou   elo chefe da repartição do gabinete qpe 0 
ministro nomear, salva a disposição transitoria do artigo 14.' do decreto 
de 30 de dezembro de 1869. 

f, unico, No impedimento do actual secretario geral. ou do director 
geral que servir este logar, nos termos do presente artigo, far: :as suas 
vezes o chefe da repartiçeo do gabinete. 

Art. ii.a O quadro do pessoal do ministerio da fazenda, divide-se em 
quadros especiaes por direcçùes, pela f6rma seguinte: 

-. 
Direcçdo geral das coatribaiçòes directas 

1 Director geral. 
2 Chefes de repartição. 
4 Primeiros officiaes. 
6 Segundos officiaes. 
8 Amanuenses de 1 ." classe. 

10 Amanuenses de 2." classe. - 
3 1 - 
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.Direc@o qerai das contribuições indirectas 

. i Dirqtor geral. 
S Chefes de repartição. 
3 Primeiros officiaes. 
5 Segundos officiaes. 
8 Amanuenses de I.' classe. 
8 Amanuenses de 2." classe. 
27 - 

Duecpão geral dcs proprios naciwaes 

i Director geral,# 
2 Chefes de repartição. 
4 Priipeiros officiaes. 
6 ,segundos otliciaes. 
8 Amanuenses de i." classe. 

C 

8 Amanuenses do 2." classe. - 

Direcção geral da thesonraria 

i Director geral. 
E Chefes de repartirào 
3 Primeiros officiaes. 
'5 Segundos officiaes. 
6 Amanuenses'de' 1.' classe. 
8 Amanuenses de 2." classe. 
1 ThesoúteirÒ pagador. 
2 Ajudantes. ' ' 
- 

28 - 
r Diteeçào g m l  da contabilidade 

i Director geral. 
2 Chefes de repartição. 
3 Primeiros officiaes. 
9 Segundos officiaes. 

i 2  Amanuenses de 1.' classe. 
1 6  Amanuenses de 2 . O  classe. 
49 - 
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5 unico. Albm do pessoal mencioaado haverh para o serviw geral de 
todas as direcçaes o seguinte: 

i Porteiro. 
I Ajudante. 

10 Continuns. 
3 Correios a cavallo. 
2 Correios a p6. - 

17 - 
Attribnições e deveres dos empregados 

Directores geraes 

Alt. 12." Os directores geraes dirigem e inspeccionam superiormente OS 

trabalhos das repartições que Ihes são subordinadas, e t8m a seu cargo: 
1.' Submetter ao ministro, devidamente processados com o seu parecer, 

os negocios de resoluçao siiperior, por terem o caracter de regra geral, ou 
por teudeiem a alterar ou explrcar iegras já estabelecidas; 

2,"ecidir os mais negocios que ntio estejam nas referidas circumstan- 
cias, podendo as partes recorrer de taes decisbes para o ministro; 

3." Mandar escreter os diplomas de nomeação dos empregados das re- 
particões dependentes do ministerio da íazenda na parte em que competir 
ás suas direcções; 

4.0 Preparar com os chefes de repartiçào respectivos as propostas de 
lei, decretos, ~egnlamentos ou relatorios especiaes, e qiiuesqucr outros 
trabalhos que o ministro Ihes encarregue ; 

5." Corresponder-se directamente, no que respeitar ao9 negocio8 da sua 
competencia, com as repartiçães, auctoridades e Fuuc~tonarios dependentes 
de qualquer dos ministerios; 
6.' Manter a boa ordem, e disciplina, e vigiar por que o serviço dw. 

repartições se faça com a devida pontualidade; 
7." Propor ao ministro as medidas que forem indispensaveis a bem do 

serviço e que só possam ser tomadas superiormente, e ordenar todas as 
que forem tendentes 6 s~rn~lif i~ação do enpediente; 

8.0 Distribuir e collocar os empregados nas diversas repartitões das S W ~ '  
direcções como intenderem mais conven~ente, e mudar os trabalhos da ma 
competencia de uma para outra repartiçáo da sua drrec~ão, quando assim 
o tenha por conveniente a bem do serviço; 

9." Dividir as repartiçòes das suas direcções em o nnmero de secçaes 
que a regularidade do serviço exigir; 

10." Dirigir immediatameate os trabalhos da repartição central; c A . . 





7.' Ter um livro de ponto em que se inscrevam todos os empregados 
subalternos, dando parte no principro de cada mez ao secretario geral do 
n+i$teráo das faltas não justificadas que tenham dado os continuos, cor- 
reios ou serventes. 

$, 1.' Os wntinuos devem satisfazer a todo o seriiço interno que Ihes 
for.detewinad0 pelos directores geraes, chefes e mais empregados das 
repartiçaes em que servirem. 

$ 2 , O  Aos correios cumpre leiar a correspondencia ao seu destino, e 
satisfazer a qualquer serviço similhante que Ihes for determinado pelo 
norteiro. 

$ 3 . O  O porteiro é substituido nas suas faltas ou impedimentos pelo seu 
ajudante, ou na falta d'este pelo continuo mais antigo. 

TITULO I V  

Das promoçòes e nomeações, concursos, aposentaçôes, iicenças 
e disposipoes disciplinares 

Promoções e nomeações 

Art. 17.' Os daectores geraes sao nomeados livremente pelo governo, 
devendo recair a escolha em pessoas de teconhecida competencia. 

Estes empregados são chefes superiores da administração da fazenda 
e n'esta qualidade gosarão das honras e prorogativas que compe- 

tiam aos conselheiros do antigo tribunal do thesouro. 
Art. 18." Os chefes de repartição serâo sempre nomeados entre os pri- 

meiros officiaes, sobre proposta do director geral respectivo. 
Art. 19.' Os logares de primeiros e segundos officiaes, e os de ama- 

nuenses de I." classe, serão providos alternadamente por antiguidade na 
classe immedialamente inferior, ou por concurso. 

$ 1 . O  No primeiro caso o despacho será restricto aos empregados do 
respectivo quadro, sobre proposta do director geral, e a antiguidade será 
determinada pelo tempo de serviço effectivo, na classe a que pertencerem, 
deduxindo-se as faltas, ainda que auctonsadas, com licença ou justificadas 
por doença. 

$ 2." No segundo caso poderão tambem concorrer os empregados das 
ontras direcçbes geraes da classe inferior equefla em que se der a vacatura. 

$ 3.' Os delegados do tbesouro, qtie n8o pertencerem ao quadro do 
pessoal do ministerio da fazenda, por terem sido nomeados nos termos do 
artigo 19." do decreto de 30 de dezembro de 2869, concorrem com os ama- 
aueoies de 1.. classe do mesmo ministeno aos logares de segundos oficiaes, 
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$, 4." Os empregados que forem graduados serão considerad~e paril:ak 
promoções na classe immediatamente inferior I da graduação que tivemM.' 

Art. 20." Os logares de amanuenses de 2hclasse serão sempre providos 
por concurso nos individuos que tiverem as seguintes habílitagões: 

' 

i.' Dezoito annos completos de idade: 
, 

2.' Bom comportamento moral e civil ; 
3 . O  Escrever bem e correctamente; 
4 . O  Grammatica portugueza ; 
5 . O  Principias geraes de arithmetica; 
6." Conhecimento de alguma das Iinguas franceza ou ingleza., 
C$ unico. Para estes logares serão preferidos os empregados adtiidos 

quando os haja devidamente habilitados. 

Concnrsos 

Art. 21.0 Nas promoções por concurso proceder-se-ha do modo sépinte! 
$ 1." O secretario geral do ministerio fark annunciar na folha offiBal, 

que está aberto concurso por espaço de 30 dias para o provimento do'iogar 
vago. 

$ %.O Dentro d'aquelle praso os candidatos aplesentarão ao dito seere- 
tario geral os seus requerimentos instruidos com os documentos das suas 
habilitaçaes e dos serviços que houverem prestado. 

$, 3.0 0 concurso constara de provas praticas, que seráo dada's permte 
um IUTY composto dos directores geraes e presidido pelo director mais 
antigo. 

$ 4.O Findo o praso dos 30 dias, os candidatos serão   ela mesma >rma 
avisaaos do'local, dia e hora em que devem prestar as prolas praticas: 

$ 5." As provas versarão sobre os traballiou da especial competen~ia da 
direcção geral em que se der a vacatura, e serão divididas em dGas $ries. 

Os candidatos responaerio ria 1.. parte, em Córind de,infofmação de 
repartigão, a um quesito que de entre doze será tirado 5 sarle pelo pre- 
sidente do jury; e na 2 " parte redigirão um decreto, portaria; ou accòraão 
do conselho de direc~áo sobre um ponto qLie tambem de entre,doze será 
do mesmo modo tirado á sorte. Os pontos extraiiidós ser80 commffas pard 
todos os candidatos. 

$ 6.0 Os pontos para estaa provas serão feitos  elo director geral da 
direcção em que se tratar de prover a vacatura. 

$ 7: Para a primeira parte das provas terão m candidabl dhis hbiis, 
e para a segunda uma. a IegrslaçZo q ~ e , p e h r h .  

$ 8 . O  Acabadas as provas, que ser20 assignada~'~e1os kespechvos bhn- 
didatos, o jury procederá á a~reciaçèo e ciassi6cação de cadalum por 
maioria de votos, condaindo 03 seus trõbalhos por uma proposta $aduada, 
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TITULO V 

Da ordem, tempo e processo de serviço 

01 dem e tempo de servipo 

An. 33."~ trabalhos do ministerio da fazenda começarão todos os 
dias, que não forem sanhficados ou feriadoi, ás 20 horas da manhã e ter- 
minarão 6s 4 horas da tarde. 

$1.' O portei1 o, continuas e correios comparecer20 sempre no ministerio 
t hora antes da designada para o começo dos trabalhos. 

5 2,' Chegada a hora da saída nenhum empregado se retirará ou deixar& 
o sernço sem que o respectivo director geral declare terminado o serviço 
d'apnelle dia, ou sem previa permissão do mesmo director. 

Findos os trabalhos do dia nenhum empregado retirar6 sem que teiiha 
@ardado os Iivros e papeis de expediente a seu cargo, sob pena de re- 
sponder por qualquer descaminho que dos mesmos possa ter Jogar. 

Art. 34.' Os empregados internos do minisierio assigoam, logo que 
entram, o Iivro do ponto que para esse fim baverá na repartição central 
de cada uma das direcções geraes. 

$ i." Meia hora depois da marcada para a entrada dos empregados 
enceirar-se-bit o Iivro do ponto que serh apresentado ao ministro quando 
elle o ordenar. 

$ 2." Os que'entrarem depois de encerrado o ponto serao considerados 
edmo faltos. Se ~uqtificarem a demora, assrrn se declarar8 no Iivro do ponto, 
e ficarão relevados da falta. ' 

Art. 35." Os empregados que faltarem, e não justificarem a falta, per- 
derào o ordenado correspondente. 

5 1.' As falias com participação de doente, excedendo a tres dras con- 
secutivos, devem ser lustificadas com certidão jurada de facultativo, e as- 
signatura d'este reconliecidõ. por tabellião Continuando a doença, a certidão 
ser8 renovada no principio de cada mez. 

$ 2.0 Os directores geraes poderão exigir a dita certidão, a respeito 
das tres faltas com simples participaçào de doente, quando intenderem que 
algum empregado procede com abuso. 

$ 3.' As faltas por motivo de serviço publ~co serao justificadas com 
documento authentico. 

Serviço das caixas centraes 

Art. 36.' O sertiço das caixas centraes ser8 dirigido por um empregado 
Com a denominaçgo de ~tescr~vão das caixas centraes),. 

Competindo-lhe : 
1.' A distribuição dos trabalhos de escripturação; 
2." A fiscalisação de todas as des~ezas effeituadas pelas ditas caixas: 
3." Formular as tabellas e contas das operações realisadas em cada mez; 
4." Assignar com o chefe da 2." repartiçso da direcção geral da the- 

sourana e com o thesoureiro pagador as tabellas e contas a que se refere 
o numero antecedente, e somente com o dito thesoureiro os recibos de 
talão das verbas de receita escnpturadas nas caixas centraes. 

$ 1 . O  O escrivão das caixas centraes terá um ajudante, sendo ambos 
nomeados pelo ministro sobre proposta do director geral da tbesouraria. 

R 9." As caisas centraes do ministerio da lazenda estáo a cargo do 
0 - -  - 

thesoureiro pagador do mesmo ministerio. 
Art. 37." As operaqões das caixas centraes serão divididas pelas se- 

guintes caisas: 
1." Caixa de dinheiro; 
2: Caixa de papeis de credito creados, depositados e para amortisar; . . 
3." Caixa de encontros. 
Art. 38.' As transacções das caixas centraes serão effeituadas em pre- 

sença de guias ass~gnadas pelo escrivão, rubricadas pelo thesoureiro pa- 
gador e registadas no Iivro «registo geral da receita e despezan. 

$ 1.' Estas guias de receita respecti\as a rendimentos e outras CO- 

branças eventuaes serao acompanhadas de guias das repartições do ministerio 
da fazenda, ou dos outros rntnisterios, devendo ser em duplicddo as que 
forem processadas nas direcções geraes das alfandegas, dos impostos di- 
rectos e dos proprios nacionaes, em uma das quaes guias o escrivão lançara 
a verba de «satisfeita», devolvendo-a á repartiçào por onde foram expedidas. 

$, 2.' Por estas receitas passará cautelas o thesoureiro pagador, que 
depois serào trocadas pelos respectivos recibos de talào. 

Art. 39.' As importaocias recebidas por transferencia de fundos ser80 
acomoanhadas de euias passadas peios empregados a quem estiver incum- 
bida a fiscalisaÇàoYdos ~ & ~ e c t ~ ~ o s - c o r r e s .  

Art. do.' As guias de despeza processadas nas caixas centraes ser80 
comprovadas com recibos dos interessados e mais documentos necessarios, 
em cumprimento das ordens dos diversos ministenos, e da direcção geral 
da thesouraria, conforme a natureza da despeza. 

Art. 41." Os pagamentos que liouterem de ser feitos  elos cofres da 
delegação do ministerio da fazenda no districto de Lisboa, que são as re- 
cebedorias de comarca ou de concelhos e bairros do mesmo distrtcto, ser80 
effeituados no periodo do respectivo exercicio. 

!'$ 1 .O Para estes pagamentos o thesoureiro pagador do minislerro pas- 
sará ordens espeaaes, que fará expedir por interrenvão do delegado do 
thesouro, 
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2." Os recibos dos pagamentos, a que se refere o presente artgo, 
serão considerados como dinheiro para o fim de serem remettidos, como 
transferencia de fundos, para as caixas centraes, por intervenção do mesmo 
delegado. 

3 3." Na remessa dos documentos, de que trata o $ antecedente, re- 
spectiios a pagamentos feitos nos ultimos dias da duração do exercicio, se 
attenderh a que esses documentos sejam enviados para as caixas centraes 
a tempo que a sua importancia figure na escripturaçào da respectiia gerencia. 

Art. 49.' Os recibos de addiçòes de follias pagas directamente nas caixas 
centraes serao considerados como dinheiro existente em cofre, emquanto 
não forem relacionados e entregues ao escrivão das caixas centraes, para 
serem devidamente escriptnrados. 

Art. 43.' O pagamento as classes inactivas ser& feito pelo thesoureiro 
pagador, ou pelos seus fieis, em vista dos recíbos conferidos na repartição 
de fazenda do districto de Lisboa. 

Estes recibos, depois de pagos, serão rernettidos pelo thesoureiro pa- 
gadora direcção geral da contabrlidade, acompanhados de relaròeu e resumos 
em duplicado, em uin dos quaes se cobrará recibo para documentar a saída 
das respectivas importancias das caixas centraes. 

Art. 44.' Findas em cada dia as operacões das caixas centraes, se dará 
balanço em vista do livra «registo geral», e depois de conferido o saldo 
em dinheiro com a existeiiria em cofre, o escrivi~o remetterá ao director 
geral da thesouraria um balancete contendo a receita, saldo existente, 
saldo disponivel e sommas com applicação determinada. 

r Art. $6.' Os valores que existirem em cofre no fim de 'cada dia serão 
recolhidos na casa forte em presença dos tres claiicularios ou de quem os 
representar. 

Art. 46.' A escriptura~tío das caixas centraes, depois de conferidas as 
verbas de receita e despeza de cada mez, sera balanceada, lavrando-se nos 
respectivos livros resumos, em que se declare por extenso a somma da 
receita, a da despeza e do saido para o mez seguinte; sendo estes resumos 
assignados pelo chefe da repartição, thesoureiro pagador e escrivao das 
caixas centraes. 

$ unico. Dos balanços a que se proceder se lavrarão no Irvro compe- 
tente termos assignados pelo clavicularios do cofre, que serão apresentados 
por &pia ao ministro. 

Art. 47.' No banco de Portugal terá o thesoureiro conta de deposito 
em dinheiro e em papel moeda, para ali serem depositadas todas as quan- 
tias excedentes a 100~000  r&, acompanhadas de guias assignadas pelo 
escrivão das caixas centraes. 

5 1." levantamento d'essas importancias terá logar por meio de 
cheques, assignados pelos ditos thesoureiro e escrivão. 

$ 2P Quando por impedimento do thesoureiro os cheques foiem @si- 
gnados por algum dos seus fieis, deverão conter, alem da assigmtura do 
esorivao, a rubrrca do chefe da 2." repartiçio. 

Art. 48." desenvolvrmento das diversas transacções escripturadas uas, 
caixas centraes serh feito nos seguintes livros auciiiares: 

1 .O Cohrança de rendimentos. 
2.' Conta de deposito no banco de Portugal. 
3." Depositas diversos. 
4.O Despezas dos ministerios. 
5.0 Operaçaes de thesouraria. 
6."'í'Tulos de driida fundada. . 
7." Transferencia de fundos. 
Art. 49.0 Em vista dos livros de que trata o artigo antecedente pro- 

cessar-se-hóo os documentos que, segundo os regulamentos geraes de coii- 
tabilidade e administração da fazenda publica, datados de 4 de janeiro de 
1870, têm de ser remettidos á direcção geral da contabilidade e tnbunal 
de contas. 

Servíço dos emalomeutos e seu0 

Art. 5O.O 0 s  emolumeutos que se cobram   elo ministerio da fazenda 
são regulados pela tabella annexa á lei de 16 de abril de 1867 e pela do 
n.O 3: do decreto de 14 de abril de 1869, segundo os segocios fore,m 
privativos da ertiricta iecretaria de estado dos negocios da fazenda ou das 
antigas direcções geraes do tbesouro publico; no seu processo e cobranea 
se obser~arh o que dispóe o regulamento de 21 de maio de 1867. 

Art. 81." Çoiisiderar-se-hão portarias para o pagamento dos emolumen- 
tos os des~achos definitivos sobre negocios de partes, dos quaes não for 
pratica passar portaria. 

Art. 82." As repartiçoes do ministerio da fazenda, que expedirem p a s  
para pagamento do imposto do s&llo de diplomas, procederão n ' e t a  parte 
conforme dispõe o artigo 18." do regulamento do s&llo de 2 de deeembra 
de 1869, deíendo por8m a remessa das guias d e  que trata o $ 3.' do 
mesmo artigò ser feita á direcção geral dos proprios naciooaes. 

pr~cssso do serviço em geral 

Art. 53.' Haverá no ministerio uma caixa para n'ella se lançarem os 
requerrmentos, a qual sera aberla todos os dias ao começar dos trabalhos, 
fazendo-se em seguida a distribuiçáo pelas direcções geram do que com- 
petir a cada uma. 

Art. 5k.O Em cada uma das direcçaes geraes haverá o numero idis-  
pensayel de livros da porta, para n'elbs se lançar o andamento dos nego- o 
cios de partes que ás mesmas direcgões forem distnbuidos, 
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Art. 55.0 Não poder80 ter andamento os requerimentos que estiverem 
em algum dos seguintes casos: 

1." Que se referirem a mais de um negocio ou náo farem escriptos em 
papel com o competente s&Ho ; 

2 . O  Que forem escriptos em papel que não tenha as dimensões estabe- 
lecidas no artigo 109.' do regulamento do sbllo de 2 de dezembro 
de 1869, saltas as excepções indicadas no mesmo artigo, e observan- 
do-se mais a este respeito o disposto nos artigos 101." a 103.O do dito 
regulamento ; 

3.O Que não rorem explicitos na exposição dos negocios que tratarem; 
4." Que n8o guardarem nos termos da sua redacção o devido decoro; 
5." Que, tendo por fim reclamar contra quaesquer auctoridades ou func- 

cionarios, nào forem acompanhados de documentos que mostrem legalmente 
os termos do accordão, despacho ou resolução que der motiro ao r e q u e  
nmento; 

6.' Que, versando sobre a restituição de rendimentos publieos ou de 
depositos, não estiver documentado com o reconhecimento ou recibo da 
quantia cuja restituição se pedir, ou copia authentica de qualquer d'esses 
documentos, quando os originaes não possam ser apresentados; 

7." Que comprehenderem mais de uma pretensão. 
Art. 56." As representações, offictos ou informações dos funccionarios 

dependentes do ministerio da fazenda não poderão conter mqis de um 
objecto, e no caso contrario, ou não sendo redigidas convenientemente, 
serão devoltidas com uma simples nota marginal, assignada pelo director, 
em que se declare o motivo da devolução. 

Art. 57.0 Em cada direcção geral haver& os livros que se julgarem ne- 
cessarios para o registo da entrada de todos os negocios, tanto de partes 
como de serviço, do seu movimento e resuliado. 

Art. õ8.O As informações dos fuucciooarios dependentes do ministerio 
serão exrgidas por despachos ou officios dos directores geraes, especifican- 
do-se os pontos que necessitarem ser esclarecidos. 

$ 1." As informações e esclarecimentos de que as direcções geraes 
precisarem umas das outras, sobre negocios da sua competencia, ser80 
requ~sitados por meio de notas por escripto assignadas pelo director re- 
quisitaute; desendo esfas notas ser acompanhadas dos processos compe- 
tentes todas as vezes que as circumstancias assim o exigirem, para maior 
elucrdaçi~o do negocio de que se tratar. 

$ 9.' Os processos, titulos ou quaesquer papeis que as direcc6es requi- 
sitarem entre SI serão restituidos logo que deixem de ser neeessarios, co- 
brando-se os competentes recibos das entregas e restituições. 

Art. 59.' As informaçiies e esclarecimentos de que o secretario geral 
e directores geraes precisarem uns dos outros, e as communrcações que 

deverem ter logar entre si, serão requisitados ou bitas por meio de notas 
escriptas, assigoadas pelos mesmos secretario geral e directores. 

$j unico. Os processos, titulos ou quaesquer outros papei* que o secre- 
tario geral e directores geraes requisitaiem nos termos d'este artigo, serao 
restituidos logo que deinem de ser neLessarios, cobrando-se recibo. 

Art. 60.0 Obtidas as iiiformi\~ões para instrucçào dos negocios de ser- 
viço ou de partes, o chefe de repartição fark o seu relatorio dirigido ao 
director geral, acompanhado de todos os esclarecimentos que possam COR-, 

tribuir para mais facil e prompta decisão, ou sejam derivadas de resolufles 
precedentes sobre materia identica, ou por analogia de factos que lhe4 
sejam applieaieis. 

$ unico. Quando o objecto das iníormações do chefe de repartigâo for 
em tudo identico ao que já estiver resolvido em outro processo, o mesmo 
chefe fará referencia a esse processo juntando-o. 

Art. 61 .O Os processos, em que tiver de ser ouvido o procurador geral da 
coiba e fazenda, ser-lhe-hão remeitidos com despacho do ministro ou officio 
do director geral respectivo, para responder sobre oobjecto de que se tratar. 

I." Ser& sempre ouvido aquelle magistrado: 
1.' Nos processos de cauções; 
2 . O  Nos de reclamações de coutractadores de rendimentos; 
3," Nos que comprehenderem habilitações ou outros documentos simi- 

IhdnteS ; 
4.' Nos que tratarem de restituição de depositos anteriores a agosto de 

1833. 
$ 2." Os processos de que trata o $ 1.0 d'este artigo poderão tambem 

ser directamente remettidos ao ajudante do couselheiro director geral da 
corba e fazenda adjunto ao mtnislerio da fazenda. 

Art. 62." Os recursos para o ministro, que se ioterpozerem das decisões 
geraes, na conformidade do n." 3." do artigo 8.0 do decreto de 10 de no- 
vembro de 1889, terão logar pela respectiva direcção, e serão decididos 
sobre resposta por esciipto do competente director. 

Art. 63." Os negocios sobre restitui~ão de rendimentos cobrados inde-, 
vidamente pelo thesouro, e de depositos anteriores a agosto de 1833, ~ r a q  
processados pela direcção geral a que pertencer a admmistraçáo ou liq4i- 
dação do reodimento ou deposito de que se tratar. 

g i." Sobre os requerimentos para estas restituieòes se exigirão sempre 
informações da competente auctoridade fiscal &cerca da entrada nos cofres 
publieos da quantia restituenda, e os despachos que constituirem direito 
taes restituições conterão a declaração das especies de moeda ou de papeis 
de credito em que devam realisar-se, e bem assim o motivo dê rest~tuição. 

$2." D'estes despachos se dar8 coiihecimento á direcç8o geral da COR- 

tabilidade. 
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$3.' Constituido o direito á restituição, a direcção geral que o liquidar, 
mandar& logo averbar em conformidade os documentos da escripturação 
Pespectiva. 

Art. 64.O As certidões serão passadas em virtude do despacho do director 
geral respectivo, e assignadas pelo chefe da repartição a que pertencer o 
negocio de que for pedida. 

Art. 65." Das cartas de sentença ou ccpias de sentenças do tribunal de 
contas tomará0 conhecimento as direcçaes geraes do ministerio da fazenda 
gegundo a procedencia das conías julgadas, e pelas mesmas direcções s e  
aceusark ao secretario do dito tnbunal a recepçao d'aquelles documentos 
em officio assignado pelo respectivo director geral. 

$ 1." Estas cartas de sentença ou copias d'ellas, quando tiverem por 
objecto as confas de thesoureiros das alfandegas, de thesoureiros pagadores, 
de recebedores e de outros exactores responsaveis, pertencerão á direcçzo 
geral da thesouraria. Quando tiverem por objecto contas dos coutractadores 
e de quaesquer outros responsaveis de rendas publicas, pertencerão á di- 
recção geral que tiver a seu cargo a administração da renda de que se 
tratar. 

$2." As cartas de sentença serão remetlidas com officio do director geral 
ao competente delegado do thesouro, para este fazer proceder á cobrança 
da divida por meio de execuçâo, quando não seja paga logo que o devedor 
for i~timado. 

$$ 3.0 As copias de sentenças ficarão na competente repartição para os 
deiidos effeitos. 

Art: 66.' Se algum negocio der logar á expedição de ordens por mais 
de uma da's direcções' geraes, aquella por cujo expediente esse negocio 
houver sido tratado requisitará da outra direcsão a expedi(ão d'esças 
.ordens. 

$ unico. Offerecendo-se durida, que as direcções náopossam resolrer, será 
o protesso remettido á deeisào do ministro. 

Art. 67." As cartas de remissão e venda de bens, tanto da fazenda na- 
cionat como das corporações e estabe~ecimentos, a que se referem as leis de 
4 ~ d e  abril de 1861,252 de junho de 1866 e 28 de agosto de 1869, serão 
assignadas pelo director geral dos proprios nacionaes e subscnptadas pelo 
chefe da repartição competente. 

Pelo director geral de contabilidade serão assignados: 
i.' Os titulos de renda vitalicia que o chefe da competente repartição 

subscrever8 ; 
2" As folhas de vencimentos processadas na sua direcção; 
3.' Os avisos de conformidade que se passarem aos pagadores; 
4.' As ordens de pagamento para quaesquer despezas, estando para isso 

auctonsado e precedendo a sua assignatura das palavras apelo ministro.» 
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Pelo director geral da thesouraria serão assignadas: . . 
1 .O As ordene de pagamentos para despezas de operações de thesouríwia; 
2.0 As ordens de pagamento para reslituição de depositos posteriores a 

1883; 
3.' As ordens de transferencias de fundos; 
4.' Os avisos de conform~dade que se passarem por operações de the- 

sour aria; 
5.0 Os saques, acceites e endosses de letras por operações de thesouraria; 
6." As letras provenientes de contractos de rendas pubhcag, e 9s respe- 

ctivas 8s arremataçòes e iemissòes do bws, tanto da fazenda naejooal wmo 
das corporações e estabelecimentos a que se referem as citadas leis, as 
quaes letras poderá assignar na qualidade de sacador ou eudosaoter 

Em todas estas ordew e letras que o director assignar, estaode para 
isso auciorisado, deverb preceder a sua asaignatura das palavras «pelo 
mmistr0.r 

Art. 68." Os alvarás de correr que se passam aos arrematanles das rendas 
publtcas, serão expedidos pela diiecçáo geral a que pertencer a admintstral 
@o das mesmas rendas e assignado pelo ministro. 

Art. 69.' As ordens do ministro, que deverem ser dirigidas aos func-a 
cionanos dependentes do min~sterio da fazenda em f6rma de circular, serào 
consignadas em despachos, que ficarão lia re~artiçâo a que o negocio pm- 
tencsr. Aos funccionariosa quem competir se dar8 conhecimento por oficio 
do director geral respectivo. 

$, unico. NSo se compreheodem n'esta disposição as portarias que forem 
publicadas na folha official. 

Art. 70.O As oortarias, officios, ordens ou outros diplomas, e quaesper ---. . - , 
documentos que se expedirem frequentes vezes, dcveráo ser i m p y ~  ou 
Iithographados quanto aos dizeres geraes com que costumam ser redigdos. 

Art. 71 ." Os negocios, que por sua natureza demandarem prompta de- 
cisão, serao resolvidos com preíerencia a quaesquer outros. 

TITULO VI 

Das conferencias dos directores geraes do ministerio da fazenda. 

- Art. 7.2; Òs directores geraes reunem-se em confereocia por ordem do 
ministro para consultar sobre qualquer assumpto, conforme O disposk W )  
decreto de 10 de novembro de 1869. 

5 nnim. &&as coorereneias sao ministro ou pelo d u ~ t o f  

geral mais aiitigo, servindo sempre de secretario o director g e t d  mais 
moderno. 

Art. 73.O Para as conferencias de que trata o artigo antecedente, ser& 
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convidado of f i c ia lmm o procutador geral da coroa e fazenda todas as 
&&s c f u d ~ d l s ~ o  a& julgar neecssano. 

TITULO VI1 

Do contencioso fiscal 

- ~ d r t .  74.O As~dmisdes das questões contenciosas continuarão a pertencer 
aua.cons.elkos das direcNes geraes, constituidos pelo respectivo director 
p a i ,  que ptebidrra 4s sessges, e pelos chefes d e  repartição. 

$ 4." Os cunsclhos das direc@es não t&m sessóes ordinanas. Serãa 
ezrtrdorùin&araeate convocados o exigirem as necessidades do 
ser&o. 

!$ 2 . O  Aos directores geraes pertence a decisão de todos os wcidentes 
que sef rehreti? d instrucção do processo. 

, $  3.' ,As partes e 9s seiis procuradores poderao juntar ao processo 
quaesquer allegações ou doc~mentos que julguem convenientes antes d~ 
sua decisão. 

Art. T5." Os accordãos d o  conselho &e direcção serão intimados ao pro- 
madm geral ,da caiba e faeeiida nos casos em que as decisões seja= 
contra 8 fazenda, -e. ás partes on a seus pmciiradcrres quando aquellas ou 
estes o tenham requerido; podendo, tanto aquelle magistrado c o m  
ihtefessahs, Feoorrei.,paia o conselho '&estado, nos termos do artigo 47." 
do decreto de 9 de janeiro de 1850. 

$ unico. Não scrão rntiaiados.ao procmador geral da cdaa  e-fazenda 
as armdgos lavrados n& prmssos em que já tenba sido ouvido, quando 
esses a$cbrd~od~*ej&w~confapmes com a resposta fiscal. 

h r t l  T6.8 O chefe vde regam$áo a que pertencer a questão eontenciosa 
será o relatar d e  processe,- no: qsal l a r ~ a r f ~  o competente accordro, que 
será assignado por todos os membros do conselho. 

O vogal do conselho da direqFo, que s e  separar da opinião da maioria, 
assignará iencido, lançando-se em seguida o seu parecer, que egualmente 
a s s i g d  , L  * .  .. A - .-. 

Art.,77.' Sobre o modo de interpor os recursos, tanto por parte da 
hzetki& Cbrlio por p r t a  d66 cantr~buintes, observar-seao as dispo$u$íes 
h-decteto; de 99 de dezembro de 1849. 

Art. 78." São consideradas questòes eonteaciosas as reclaa>açòes contra 
O S - ~ I C ~ O S  6~ reduç6es das auctoridades a quem pertence a aaministraçáo 
cfa~fázenda publica, q o d o  t t l eem por fundamento a offensa ou rtola@o 
de direitos adquiridos por virtude das leis, decretos, regulamentos ou 
c b h t t ~ l o s  celebradbs com o governo. 

$ umeo. Rxceptuam-se: 
t.' As questães fundadas em titulos de propriedade OU posse, que são 

da competencia dos tribnnaes judiciaes; 
2 . q ~  reclamaçóes ertraordinarias, permittidas pelo decreto de 28 de 

dezembro de 1889, sobre impostos directos, que por unanimidade &i# 

informações obtidas se conheça terem sido indevidamente repartklos ou 
lançados. A deeis80 d'estas reclamaçóes pertence ao ministro ou ao respe- 
ctivo director geral, quando esteja para isso auctorisado; 

3.' Os processos sobre tomadias ou arrestos por contrabando ou des- 
caminho, os quaes contiuuar&o a ser resolvidos conforme as diseosipòes de 
artigo 3." seus s$ do referido decreto. 

Art. 79.O Das decisões do ministro nao póde h a ~ e r  recurso para o 
conselho d'estado senão nos casos de incompetencia ou excesso do podeti 
5 unico. N'estes recursos o conselho d'estado s6 conhece da ineompej 

tencia e excesso, e não delibera sobre a questão principal. 

TITULO VI11 

Disposições geraes 

Art. 80." As questòes de competencia ou de conflictos que possem 
dar-se entre os directores geraes serão resolvidas pelo ministro, s e n b l h e  
apresentados pelo director gei.al da direc~ão em que e-xistir o respetttra 
processo os papeis que tiverem dado origem ao couflicto. 

Paço, em 26 de abril de 1870.-Anselmo José Braamcamp. 
(No Dtano do Governo de 9 de rnaio, n "02). 

Lei de 6 de abril de 1874 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algiwvea, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n69 queremos a lei seguinle: 

Artigo 1." Os escrivses de fazenda terão de i a 3 escripturarios,~- 
forme a ordem e importancia dos concelhos, não podendo haver nos de 
3.' ordem mau de 1, nem nos de 2." mais de 2 escriptutarios. 

$ unico. O numero de escripturarios em cada concelho niío ser& ~ ~ p ' é  
rior ao dos individuos que actiialmente desempenham este s e r u i p  

Art. 2." Os logares dos escrivães de fazenda dos concelhos de 1.' or- 
dem serão providos em escriváes de fazenda de 2." ordem, ou em cnniciaes 
das repartiçòes de fazpnda dos districtos; os dos concelhos de 2.' ordem 
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em escriiães de fazenda de 3." ordem, ou em aspirantes de 1." classe das 
das mppias ~eparbçobs de fazenda dos districtos; OS dos concelhos de 
3." ordem em escripturarios das repartições de Fazenda dot concelhos, ou 
em a@lmotes de.qmlquer classe das referidas repartições de fazenda dos 
distrwdos. 
; $, wiw. A entrada nos logares de escrivães de fazenda de 3." ordem 
só póde .ser eoncedda depois de 2 annos de bom e effectivo serbiço nas 
respectiias repartiçaes aos funcionarios que por este artigo ficam com 
dmitc, a ella. e a promoção ou a entrada para a i." ou 2." ordem depois 
de. l anuo da mesmo serviço nas repartições de razenda dos cpncelhos ou 
nas dos districtos. 

A& 32 Os escripturarios,ou escriçães de fazenda supplentes; 
ekercqr em-quaesquer localidades do concelho as attribuições que Jhes 
forem delgadas .pela, eserittto de fazerida, com approvaçso do delegado do 
the'souro. 

Art 4." O governo 6 auctorisado a proceder a nova classificação dos 
concelhos em 3 ordens, segundo a importancia de cada um d'elles, a fixar 
o numero dos escripturarios què 'deve tér cada concelho, e a rever as ta- 
bellas das quotas l. . >  , . - 

$ unico. Esta revisão deter& effectuar-se por modo que nunca excedam 
a, 60080Q0 r6tse as quota dos escrivàes de fazenda dps çoncelhos de: I ." 
oídem, com qçepçâu; de Lisboa e. Porto, a 400$000 r6is as dos escrivães 
dos~conceltios de 2." ordem, e a 300&000 reis as dos escrivães dos con- 
celhos de 3." ordem. , 

Art. 5.Q A disposiç&o de que trata o artigo antecedente é declarada de 
execuçijo permanente nos casos de suppressãode concelhos, e desannexaçàode 
freguezias de uns para outros concelhos, que no futuro tenham a acontecer. 

$ 1.' No caso de suppressào de concelhos, quando os respectivos em- 
pregados fiscaes não possam desde logo ser collocados, seráo addidos as 
repartições de fazenda dop dist~rctos, devendo ser distrihuidos pelas dos 
concelhos, quando as necessidades do serviço assim o exigirem, mas serão 
pgovidos @os jogares que forem vagando, com exclusão abqoluta de, outros 
quwsquer çoacorrentes. s 2.' Os escrivàes de fazeiida em quanto estiverem addidos, recebereo 
ursa,impwtancia, car~espondente 6s quotas que perceberiam nos conceihos 

i Quaato a clas~ifieaf5@ dos concelhos do reino, e numero de escripturarios kade 
p3ra ,cada um dps whcelho~: e bairros, Te] as tabellas aunexas ao decreto de'l8 de 
maio de1!>?&: e em re1a&o2as ilhas adiátentel vei , á tabella annexa ao decretotde. 10 

. . Fely pue $12 reapeito as taheiias dab quotas dos delegados do lhesoura e escrivães 
de fmad ' i  vej , quanto ao continente, o decreto de 23 de ]linho de 1874, e, Quanto ao 
g'%hp d@renres, o Beeretn i 2  *i de tO de setembro de 1874. a loi de 12 de abril de 
4878, &o decrdto-de 23 novembro de i876. 

em que foram esciirães effeetivos depbis da revisão das tabellas das &$msS 
quotas, auctorisada no drttgo 4.' d'esta lei. 

$ 3.' Os sentimentos de que trata o $ 2 . O  seráo deduudos,das:@ta~ 
dos escrivães de fazenda dos concelhos a que forem annexadas as fregue- 
zias dos concelhos supprimidos 

$ 4.' Quando as freguezias dos coucelhos supprimidos forem distribuidas 
por mais de um concelho, a deduccão será feita na proporção do que a 
cada concelho for annexado. 

Art. 6.' Aos escriiães &e fazenda do haiko Alto do:cohceh\ de Lisboa, 
e segundo bairro do coneelbo do Porto, extinctos pelo decreto de 21 de 
outubro de 1868, 6 applicavel o dispo3to nos $$ 1 . O ,  %.O., 3.8 e 4.' do 
artigo antecedente. 

Art.-7." Fica revoga&a a legislacão em contrario. 
3lindamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 6 de abril de 1%7?. 

EL-Rsi, com rubrica e guarda.- Antonio de Serpa-Pi~~el::~ 
Carta de lei, etc. 

(No Dzwm do G o m o  de 13 de ábrll,in.*BO)i 

Lei de 23 de abril de 1874 

Dom Luiz, por graca de Deus, rei de Portugal e"dos Algawes, etc! 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as corter geraefjeeretaiam 
e n6s queremos a lei seguinte : , , I %  

Artigo 1.' Os vencimentos dos empregados do m,nister~s da fazed&d 
ficam equiparados aos vencimentos dos empregados dos outros mini9feiíoh 
da mesma denominaçao e categoria, nos termos do artigo 3.Qida lei # I 6  
de abril de 1867. 

AT~. 2,' Haver& só uma classe de amanuenses -com o m@énado de rkis 
%kO$OOO, cujo numero ser8 igual ao das duas classes hop  exi#t$ntb: 

unico. Esta disposição não prejudica a prioridade de acieess8 ie= 
galmente pertencer aos actiiaes amanuenses de 1 ." classe., ~ , ,  i, 

Art. 3." O vencimento dos ajudantes de thesoureiro pagador fica equd 
parado ao dos fiels do thesoureiro pagador da junta do c~cdrto publico: 
mas náo receber& cada um d'estes em~reeados mais de 100,4B@O'J~ls 

C "  - 
para falhas. < 1 1 , - , 1 / <  

Art. 4: Os aduaes emnreeados. a ouem actualmente cóhpeDir mhor , "  , 1 

vencimento do que o determinado nos artigos anteriores, 'conservarão 0 

mesmo uencimento at6 que sejam promovidos a logares de suparror categoria? 
Art. 5.' Fica revogada a legislação em contrario. , ,- , ' 

Mandamos portanto, etç. Dada no Paço, aos 23 de &ri1 de 1874.- 



EL-RBf, com rubrica e guarda, - Antonio de Serpa Pimedel, - ( L Q ~ w  
do s8llo grande das armas reaes). 

Certa de lei, etc. 
(No Dtum do G o v m o  de 27 de abril, n.O 92) 

Decreto de 30 de dezembro de 1875 

S e ~ d o  nacessario, a bem dos interesses da fazenda e da commodtdade 
dos contribuintes, harmonisar o serriço das recebedorias dos rendrmentoe 
do estado, com a nova divisào judicial, recentemente egectuada, sem al- 
teraf o  servi^^ d e  [atenda a cargo dos respectivos escri, 8es : hei por bem, 
em observancia cio disposto no artigo 30.' do decreto com foea  de ter de 
4 de novembro de 1860, decretar o seguinte: 

Artigo i.' A datar de I de janeiro de 1876, as recebedorias de comarca, 
no continente do reino e ilhas adjacentes, sâo as que constam do mappa 
junto a este decreto, e que d'elle faz parte. As quotas de cobrança que, 
desde o referido dia pertencerão aos respectivos recebedores, a importancia 
das cauções, a lotaçso dos pr0ventos de cada emprego, e o numero de 
propostos que cada um dos mesmos recebedores deve ter, constam do re- 
ferido mappa. e por elle serão regulados. 

Art. 2.' Em harmnn~a com a actual divisão administtativa, a 6scaltsaçào 
das recebedorias de comarca será feita nos termos dos preceitos do regu- 
b e n t b  geral da administração da fazenda publica de 4 de janeiro de 
im0, salvas as m&caçùes constantes dos artigos seguintes. 

Art. 3.' Em cada concelho ou em cada secção de concelho de que se 
componha a comarca baveiii sempre um proposto do respecti50 recebedw. 

$ ueicb, Nas secçòes de concelho de qualquer comarca, compostas de 
rnais.de uma freguezia, q u a d o  n'essa secção não esteja wmprekodda  a 
&de legal do mesmo concelho, ser6 determinada pelo delegado do therouro 
do districto a que pertencer a séde da comarca, a freguezia onde deie  
funmoaar o proposto do recebedor da dita comarca na secçào ou secções 
de concelhos de que se trata. 

Uma vez feita a fixação determinada n'este $, a séde da delegação n8o 
poderl ser alterada sem despacho expedido pela direceão geral da thesouraria. 

&t.-2C." Quando um concelbo faça parte de comarcas diversas, dentro 
do mesmo districto, o escrivão de fazenda d'esse concelho procedera, na 
entracçlo dos documentos de cobranqa, nos terinos do artigos 25." e se- 
guintes do regulamento geral da administração de fazenda publica e mais 
dispwiçbes em v b r ,  cwrdeoaodo, para cada grupo de freguezias, pro- 

cessos similhwtes aos que fana se t o d ~  a concelho fizesse parte & p y m a  
comarca. 

$ i.'' Os documentos de cobrança e relaçòes de desc -~ga  da frqtieraq 
ou freguezias do concelho que pertencerem a comyca diversa da coparca 
da sede do eqnce!ho, seraa enviados a o  escrivão d e  b q n d q  da cotprca 
onde a cobraaça se  deve realisar. , ,t 

$ 2.' 0 escrivão de fazenda da comarca de qqe trata o $ anteeqdeqk 
depois d e  fioderir a s  dowmeutos com as relaçõ;es dq descarga, os entregara 
ao respectivo recebedor, ohser\ando tudos. 08 prwq~tas r ~ l a f p e n k a r e s  e 
fiscees, como se os documentos fossem qnaqados dq seu, grt.pa,fijo c(inceb0, 

$ 3.' O ewiyso de fazenda da comarca onde se dqwe:v~ricfiar 9 qf~y 
çada@o da receita, dará recibo da remessa dos d o w ~ p t o s  .po.+sçr?@~~di; 
fazenda do c o r â e b  de outra comarca, que lhe tiier .ew!a$o ,q.dyp@en7 
tos para a &pança. , , 

Art. 5 . O  Q u a ~ d a  por& as fregueziás de ppalquer cince~& fistiqqw 
divididas por comarca que coqiiehenda assim are3 de piais,<le ,mx&$& 
cto, a remes$a dos docuwentos e respnctivasrelacks dq &ca%(i, &@ols 
de preparados pelo ~ e s ~ c t i v o  escriu%o de fazenda, nsa t eyrqs  do srqgo 
antecedente, ser& feita ao deiegado do thesouro do districto ,dá $5 

arca onde a cobrança se deva realisar. E9m$ unico. 0 delegado do thcsoum que receber raies doc;mentos oymandard 
immediatâmente, com o seu vasto, nas relaçaes de descarga, ap exriváo 
de fazenda da séde da comarca onde a cobrança se deve realisaq, pwa 
esw escnvao cumprir o disposto no $ 3 . O  do artigo antewknte,  e s~~ 
depors todos os termos legaes para a arrecadaçto da receita de que W- 
tirem os documentos. ,, ' 

Ari. 6,' No caso de diuissa de conc&lho'ep varios grupos, n d q c u ~ q h  
de que tr&a o $j nnico do artigo 2%: do regulamento geral da a@iais- 
traçào da fzenda, em relação a documentos de freguezias em q u ~  @O 

esteja cotnpieheodida a da séde do concelho, ser& enviado ao e s c ~ i ~ @  'de 
fazenda da comarca onde se deie verificar a cobrapça, p qual escri~ap, em 
acto continuo, e com O seu visto. remetterá esse documenlo ao delegsdp 
de lhesosiro no districto onde -r a séde dos concelhos a que se referirem 
os documeotos. 

Art. 7.' Quando se d6r a bypothese da secção 3." do ciap~ulo gv, do 
regulamento da admrnistraydo de fazenda, em ~elação a kaguezias,,pu a 
cbncelhos, que pertençam a outro districto, a remessa das relaçãea. $ 0 ~  

coptribuintes remissos a q u e  6 obrigado o recebedor, será feita pot i?&&- 
venção do escrivão de fazeda da comarca, o qual. sem demora, enviar& 
com o seu &ta esas  relaçóes ao escrirão de fazenda competenb p q 7  se 
seêuir todo o Processo de cobrança coercivo, marcado nos tegu!ameatos. " -  
com as exceppbes mescionadas n'este decreto. 
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Art. 8 . O  0,delegado do tbesouro competente para auctorisar os processos 
de que tratam 0s artigos 37." a 39.' do regulamento geral da admintstra~ 
çlo de fazenda 6 sempre aquelle onde esliver situada a sede do concelho 
a que se'referirem os documentos de cobrança. 
' A+t. 9:0 A verificaçào e fiscalisução das contas dos exactores de fazendai 

em r e l a ~ o  a keguezias da comarca, mas pertencentes a eoncehos ,cuja 
sbde seja parte de outra comarca, pertence para todos os effeitos ao 
escrivao de fazenda da cabeça de eomrnia onde a cobrança se deve reabsar: 

$ unico. Continuando a rigorar todas as disposições do regulamento 
geral da administração de fazenda, na parte respectiva á receita eventual, 
a fim de que n esíri~ào de fazenda da comarca posga exercer a deviaa fis- 
calisaç%o no respectivo recebedor, os esmvies de fazenda dos concelhos, 
pelas Iteguezias que fizerem parte de outra comarca, terão Irvros especiaes 
de receita eventual, e remetterâo ao escriíáo de fazenda da comarca, onde 
se faz a cobrança, todos os documentos de que trata oartigo 58." do meimo 
regulamenlo e nos prasos ahi determinados. 

Art. 1 0 . O  Os rendimentos publicos de qualquer ordem continuarão a 
ser escripturadds nas contas e tabellas por coucelhos como actualmente, 
addicionando-se em cada concelho e em cada districto todas as importan- 
cias arrecadadas, seja qual for a comarca ondwa cobrança se realisar. No 
entanto discriminar-se-ha n'essas contas a parte cobrada em cada cornarca. 

1." Toda a cobrança que se referir a documento de freguezia ou fre- 
guerias de concelho, cuja sBde esteja n'outra comarca, mas dentro do 
mesmo districto, será considerada como passagem de fundos e feita a 
escripturaç80 na comarca n'esses termos. 

Se a secção do concelho pertencer a outro districto, a cobrança n'essa 
secçâo figurará nas contas da comarca, como transfeiencia de- fundos. 
5 2.' Para se realisar o disposto na parte do antecedente, o es- 

crivão de fazenda da cabeça de comarca, depois de feita a verificação que 
lhe incumbe, remetterá os documentos de que @ata o actrgc 8 5 . O  do re- 
gulamento geral da administração de fazenda, em relação a freguezias de  
concelhos, cuja sede esteja n'outra cornarca, ao respectivo escrivão de 
fazenda, para este harmonisar a tabella geral de cobrança do seu COR- 

celho. 
$ 3.' Na hypotbese da 2.' parte do $ i.', a remessa dos documentos 

de que trata o $ antecedente serii feita ao delegado do tliesoilro do distristo 
a que pertencerem as sec~6es de freguezia a que se referir a cobranqa. O 
delegado do thesouro enviará em acto continuo esses documentos ao escriváo 
de tazenda seu subordinado para os fins convenientes 

Art. 11." Em regra e para execução do disposto no artigo 103." do 
re6ujamento geral da administrasao de lazenda, o cofre central competente 
Para receber e escripturar todos os depositos de qrialquer ordem 6 o do 

districto abinistrativò a que pertencer o concelhó s6de dá iomhci +de 
os mesnios depositos foram recebidos. 
- 'Art. ,12.' Em harmonia com o disposto no artigo iO?, 0s recebederes 
serao pagos pelas folhas de quotas de cada distticto, segundo. o bil PP" 
annexo a este d ~ r e t o ,  e em relação 8 import8ncia dos reodime~t*-~ue 
de cada districto tiverem arrecadado. 

Art. 13.O Os delegados do-thesouro da60 immediatamente as p6vi- 
dencias hecessarias para a definitiva coostitui(ãb <tas marcas ;  no& ter&& 
d'este decreto, deter~inando as transiçaes de documentas rtecessa-rias, 
vendo observttt, em relaçeo As comarcas para qne nâd hpuver recaedor 
nomeado, os mesmos preceitos marcados nos regulamentõsi pan'u;caw 'de 
vacatura de qualquer logar de recebedor. 

Art. 14.8 Os termos de transição de re$ponsabitidade de quk trata o 
artigo 173.O do regnlernento geral do adminiska@o de fazenda ser% laa 
vrados em quadruplicado quando qualquer comarca for compsta b con-' 
celhos ou secções de concelho qire pertençam a dois d i s t k ~ . '  E d d < ~  d 
caso de tres districtos contribuirem para a cons~i tu i~b '~da .  eotea&;~iolt 
te mos ser80 em quintdplicado. & delegados do thesouro derem todos receber eremplsr #esse i- 
pela pkte dos documentos drnanados de concelhm ou freguezias dos sem 
districtos. 

O ministro e secretario d'estado dos negocios da fazenda assim' o t i h a  
entendido e faça executar. Paço, aos 30 de dezembro de 1875.-R%~;d 
An6onio de Serpa P i d .  

(No Dzarzo do Gouerno de 31 ãe daeblbro, n o  298). 

Lei de 4 de maio de 1878 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as c6rtes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a ki  seguinte: 

Artigo 1.' $ applicavel a prescripçào de 30 annos, sem distinccso.de 
boa on mB f6, no julgamento das conths dos 'exactores e mais respatts6teis 
sqeitos B ju~sdic~ão do tribunal de costas, tanto no que respeita-ao eapital 
como no que respeita aos juros. z '  : 

Art. 2 . O  O tempo da prescnpção B contado desdeo ultimo dia da getdcia. 
Art. 3." A prescripção p6de ser supprida de officio pelos tnbunaes e 

allcgada e applicada em qualquer estado do processo, asslm no tnbiinal da 
contas como no supremo tribunal administrativo. 
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Ait. 4.' A p~escripçw regulada por esta lei intmomp,se: 
1.' Por citaçáo ou intimaçào jirdiwal ou administrativa do, respqnsarel; 
2.' fe io  reconhecimento expresso do direito da parte a quem e pre- 

wip@o? póde prejudicar. 
$Lt.ifi.O, O d e i t o  da interupçào 6 inutdisai para a prescripçáo t ~ d o  o 

tempo decomdo anteriormente. 
- Art.6." N b  se coata pera-qs ek i tos  d'esta lei o tempo decorpdo desde 
a ,d~shibuiçãa da processo ao a c t d  trkbunal de ~ o o t a s ~ q u a n d o  no mesmo 
p~wwso existirem os elementos.indispeusaveis para o julgamento. 

,AI% 7.' As disposrçõas d'esta lei w à o  applicaveis ás gerencias findas 
alitesd? suitpublieação quaode tenham decorrido 2 .amos, contados desde 
o dia em que ella começar a obrgar. 
a AFt. 8.9 Os etnpregadus que, por sua negligencia ou falta de z è l ~  no 
eutngrrmenta de seus deveres, contribu~em para a prescrifião de. quaes- 
quer dáeibs,,alkm de inwrerew nas penas actualtnente. eâtabelecidas nas 
leis e tegulammtos em Ygor. ficarao so).idqriamente respmsaveis para mrn 
a )parte ,peju&a&., . , 

Art. 9." A responsabilidade de que trata .o erhgo ,antecedente ser&gel- 
g d a , n o  meSme w o r d ã o  qiie applicar a presçripçào, se o proms- offeceeer 
QF nwessaries eleaentos OU piova, e eom prbvia audiencia dos mesmos 
empregados. 

Art. 10.", É peretttido o e m t r a  dos-aredite+ com ds disidas dos 
respiiavers d fa.zendat publsa, qu$ndo assim os creditas como as dindas 
forem o resultado dos accordãos definitivos do trrbuoal de contas, qrie juL 
garem contas ;ulteriores á Bpo&a carente, e disserem respeito ao mesmo 
respoosavel. 

Art. 11." Fica revogada a legislação em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, ein 4 de maio de 1878.- 

EL-REI, com rubrica e guarda. - Antonio de Serpa Pimentel. 
Carta de lei, etc. '- - 

(No Diarzo do Gocerno de 14 de maio, n.O 108) 

Lei de 15 de maio üe 1880 

.- Dom h i e ,  por @asa de &ieds,,Rec de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos w nossos sddi tos ,  que as c8cbes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

~Artrgo 1 ." & o governG auctorisíido a decretar uma nova tabella de 

, , I  vq. 0 decreto d e  15 de maio de 1880 (no Daano do Governo de 29 de maio, 
* íw. que mandou regular a s  qaolas de cobraufa dos recebedores pelo mappajunlo 

ao mesmo decreto. 

quotas d e  cobrança dos rendimentos publicos, tomando por base dos eal- 
eulos os elementos que serviram para o decretamento das tabellas de 
quotas de 1871 e 1875, com as modificaçbes seguintes: 

A importancia abonada aos recebedores sobre as sommas effectivas das 
suas fianças será de 2 por cento. 
A quota pertencente ao recebedor sobre a liquidação dos rendimentos do 

ultimo aoao economico, quando essa Iiquidaçâo for superior a 7Q:W$000 
rbis, será calculada da seguinte fórma: 

De 70:000$000 ate 300:000~000 rbrs, 4 por 1:000. 
De 300:000~000 até 600:000~000 réis, 3 I/% por 1:000. 
De 600:000~000 ate 900:000$000 réis, 3 por t:000. 
De mais de 900:000$000 rBis 2 por i:000. 
$, 1." Em relação aos recebedores das ilhas, a base dos calculos será 

similhante &base adoptada para o continente, addicionaiido-se mais os se- 
guintes elementos : 

Nos Açores: 
100~000 r6is para cada ilha de que se compozer-a Fomarca, além 

d'aquella onde for a séde da circumscripçâo; 
10$000 réis por cada freguezia de que s e  compozer a comarca. 
Na Madeira: 
100d000 rbis por cada ilha de que se compozer a comhrca, afém 

d'aquella onde for a &de da circumscripcão; 
156000 por cada fregciezia d e  que se compozer a comarca. 
$ 2." As imporiancias dos rendimentos liquidados e o numero dos do- 

cumentos entregues aos recebedores em 1878-1 879, servmá de base aos 
ealculos das quotas de todos os exactores. 

$ 3." Quando a lotação doa proventos de qualquer exactor de faeenda, 
calculada nos termos d'esta ler, for inferior a lotqão correspondente, de- 
terminada no decreto com força de lei de 30 de dezembro de 1875, ser- 
virá esta para calculo da quota respectiia. 

Art. 2" São abolidas as quotas proprcionaes aos rendimentos publicos 
que actualmente se abonam aos governadores ciiis dos districtes. 

Art. 3." governo procedera triennalmente 6 revisão da tabella de 
quotas, de solte que de 1 de julho de 1883 em diante rcgorará nota tarifa 
elaborada sob as bases que ião determinadas n'esta lei, mas sefvindo para 
os calculos as Iiquidaç~es de rendimentos que se effectuarem em 1881 a 
1882. As revisòes futuras serào effecttiadas nw mesmos termas, tèndo em 
vista as liquidações realisadas nos triennios respectivos. 

Ait. 4." O goterno póde pagar em prestações meusaes aos d~versos 
exactores de fazenda, ate duas t e r ç ~ s  pai tes da importancia correspondente 
h lotaqão dos empregos dos mesmos exactores. Nos mezes de junho e de- 
zembro far-se-ha a Iiquida~do entre o que for devido e o que tiver sido 



pego,; ficando, porhm, expressamente prohibido pagar a qualquer exactw, 
dentro 8e qualquer anno, maior somma do que a que Lhe eorrespon&e~ 
pela receita effediuamenle cobrada 1. 
- Art..a.O Abrir-se-ha sempre concurso publico para o provimento de 
todos os logares de recebedor que ragnrem. Os opposhtores serão obnga- 
dos a ,proras praticas da siia ~ompetencra, realtuadas na direcçzo geral da 
thesotkaria; do mrnisterio dd fazenda, em harmonia com os regulamentos 
que o governo para isso publir-ar. 

Art. 6 " Fica reirogada a Iegisla~Zo em contraiio 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paro, aos 15 de maio de 188a.i- 

EL-REI. - HenrSque de Barros Gomes. 
Carta de lei, etc. 

(no D Z Q ~ O  do Governo de $2 de maio, n * l lS ) :  

Decreto de 17 de junho de 1880 

Em coaformidade mrn o disposto no artigo 5.O da carta de lei de 15 
maio de i880, hei por bem determinar o seguinte: 

Artigo iia Todos os logares de recebedor de comarca, ou dos ba~rros 
de Lisboa e Porto e das circumscripçòes gue têm por sede os concelhs 
de Belem, Olitaes, Gayaxe Maia, serão pro~idos por concurso publico, nos 
termos d'este decreto. 

Art. 2." Dada a cacatura de 1ogar.de recebedor, ou na hypothese d o  
artigo 19." do regulamento geral da administração de fazenda de 4 d e  
janeiro de 18F0, arnumiar-se-ha que, na repartiçáo de fazenda do districto, 
ende se der a vaeatuia, s e  recebem requerimentos dos oppositores ao logw 
vago. 

$ 1.O Esses annuncios serão feitos no D ~ a r i o  do gowerno, na capital do 
distrieto, ailde s e  der a vacatuta, e na s8de da recebedona vaga. 

5 2." & fixado em 30 &ias uteis, a contar da data do annuncro no 
Daarto do Cavem, O praw ,para a recepção dos requerimentos. 

Art: 3.0 0 s  oppositores aos logares de recebedor juritarâo aos seus re- 
querimentos, p a  ser80 feitos e assignados pelos propriou requerentes, e d 

assiguatura reconhecida por tabellido : 
1." Certidào por onde porem ser de maior edade, ou acharem-se Iá- 

galmente emancipados; 
-, 2.0 Certidio de terem sido recenseados e sorteados na edade e domicilios 

' Vej. a nota a secção 5 a do capitulo iv do regulamento de 4 de janelro de 1870, a 
P%- 9% Cesta c o ~ l e c ~ ã o .  
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legaes, óu no caso negativo, de terem remido a penalidade pela ,[&ma 
estabelecida na carta d e  lei de f 8 de ievereiro d e  1873; 
- 3.' Certidão de exame de instrucfio primaria, em qualqaer lyceu do 
reino, ou documentos de quaesquer outras habilitaçbes litterarias, s u p e  
riores ou especiaes, especialmente do curso commeccral da antiga eschola 
do commercio, ou dos actuaes cursos commerciaes nos institutlts de Lisboa 
e do Porto; 

4 O Certidâo de registo criminal por onde se mostrem livres de culpas; e 
A 15.' Attestados de bom procedimento, passados pelas camaras mun~eipaes 
e auctoridades policiaes dos concelhos em que tiverem reswlido nos ulti.mos 
tres annos. 

Art. 4." Findo o praso marcado no $ 2." do artigo 2.O, os delegados 
do thesouro remetterão h direcção geral da thesouiaria todos os requeri- 
mentos dos concorrentes, acompanhados de uma relação d'elies. 

Art, 5.' Recebidos na direcção geral da thesouraria os documentos dos 
oppositores. será annnnciado no Dtarso do G o a m a ,  e na sBde do districto 
Onde se der a \acatura, o dia em que os mesmos concorrentes terão de 
realisar as pro\as piaticas a que são obrigados nos termos da I& 

$ i." Essas provas pi aticas realisar-se-&o perante um jury composta 
dos membros do conselho da direcção geral da. thesouraria, e versar40 
sobre um assumpto tirado ti sorte, na occasião de se  realisarem as mesmas 
provas, sobre doutrina dos artigos 16.', 18.", 20.O, 22." 224, 27.", 30.' 
a 36.", 66.O ($ 3."), 83.O, 90.", 92.' ($ 1.3, 99,", 101." ($ 3.') e 103.O 
do regulamento geral da administração de fazenda de 4 de janeiro de 
1870. 

$j 2.0 Nenhum oppositor será admittido ás provas praticas se não tiver 
apresentado at6 ti vespera do dia em que ellas se devem realisal-, e a  di- 
recção geral da thesouraria, todos os documentos de que trata 6 artigo 3.O 
d'este decreto. 

Art. 6.' Em acto seguido ás provas, o jury. tendo-as examinado e con- 
kontado com os documentos apresentados pelos oppositores, ciassificar8 os 
cencorrentes em muito bons, bons e esperados. 

$, 1." Os oppositores classificados muito bons e bons terao direito, se 
não forem providos nos iogares vagos n'essa occasiâo, a entrar em quaes- 
quer mnPursos futuros, independentemente de novas provas praticas, du- 
rante um anno, em concorrencia com os oppositwes que a esses COReUrSOS 
se apresentarem. 

5 2 " Dada a hjpothese do $ antecedente, o jury dassilieará tambem 
os individuos que se quizerem aproveitar das disposições do mesmo S. 

$ 3." A classificação feita pelo jury, com todos os documentos, será 
levada á presenpa do ministro da fazenda, para resolver o que for ~us to .  

Art. 7.O Quando se dcr a circtimstancia de estar Faga mais de uma 
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recebedona, as prevas praticas dos concorrentes a todas ellas seráo feitas 
na mesma occasibs, e o ponto será iguai para todos os oppositores. 

Art. 8.0 diuiduos,  nomeados recebedores de comarca, serso &ri- 
gados a a p ~ e e o t a r  a cau~ão  em drnheiro ou titulos de divida fundada, nos 
6ermos das instrucções de l b  de novembro de 1860; e s6 quando, depois 
de .gestos &as veaes os logares a concurso, nào houver oppositores que 
ofíereçam a hypotlieca n'essas especies, é que ser& admittida a caução 
especial em propriedades. 
. OPministro e secretano d'estado dos negocios da fazenda assim o tenha 
endendido e faça executai. Paço, aos 17 de junho de i88O. - REI-- 
Henriyue de Barros Gomes. 

(No Dtarto do Governo de 21 junho, n o 138). 

Lei de 27 de junho de 1883 

Dom Luiz, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a hdos os nossos subditos, que as cbrles geraes decretaram 
e n6s queremos a l e ~  seguinte: 

Artigo 1 .D QJ escriv%s de fazenda que tiverem 60 annos de idade e se 
inhabilitarem para cootinuar a servir. por impossibilidade physica oii moral 
devidamente comprolada, ~oderão ser aposeirtados nos termos e com os 
venc~tnentou constantes da tabella junta a esta lei e que d'ella faz parte. 
No computo do tempo para os effeitos da aposentação conta-se s6 o ser- 
viço preetado em qwlquer repartiçào d e  fazenda. 

5 unlco. O encargo annud e total das aposentaçóes de que trata esta 
lei não poder8 exueder. a 10:000~000 reis. Para satisfazer este encargo 
concorrerão todos os escrivães de fazenda por meio de uma deducçgo- de 
5 por cesto sobre-a importamia das quotas de cobrança que Ihes forem 
abonadas, desde o principio do prommo anno ecowmico, sendo a impor- 
tancia d'essa deducção escripturada em conta especial, para ter exclusiva- 
mente  a applicaeão determinada na presente lei. 
.,AI%. e.' J?ea ~evogaba a legisla~ão em contrario. 
- i'tlandam~s portanto, etc. Dada no Paço, aos 27 de junho de 1883.- 
EL-Rm, cem rubrica e guarda.-Antonto &ria de Fontes Y m r a  de 
MeUo. - (Logar do s6llo grande das armas reaes). 
Carta de lei, etc. 

LEI DE 27 DE JUNHO DE i883 
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CONTRIBUICAO PREDIAL 

Decreto de 5 de julho de 1883 

Sendo urgente acudir cnm pro~idencias acertadas ao desequilibrio finan- 
ceiro da provincia de  &Io~.amhique. ndo só para poupar Q metropole sacri- 
ficios de dinlieiro em repetidos supprimentos aos cofres da mesma pronncia, 
como tambem para facilitar a esta o prosegirimento na realisaçào de in- 
dispensaveis melhoramentos piiblicos; 

Cons~derando a comeniencia de attender aos usos e costumes dos povos 
na crearao e na apropriação dos tributos. para que o seu estdbelecimenta 
e a sua cobrariça oão levantem attrictos em prejiiizo de regularidade dos 
serliços e dos interesses geraes da protincia; 

Considerando que a tributaçáo das palhotas ou cubatas não 6 essencial- 
mente iim Imposto novo, porquanto, al6m de cornprehendido no decreto 
de 20 de outubro de 1880, existia elle, de longa data. em differentes 
pontos da prorincia, posto que n>o em proveito da fazenda publica; 

Considerando mais, que o antigo tributo denominado mussoco tem sido 
pago sem reltetancia pelos colonos aos arrendatarios das terras do estado 
nos districtos de Quelimane, Senna e Tete, e que o mesmo tributo suppre 
a tribulaçao das cubatas ou palhotas; 

64 
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Considerando, outrosim, que se não deve desprezar uma fonte de receita, 
a qual, levando aos cofres da proiincia uma somma importante, ha d e  ter 
acção restrictiva no abuso de bebidas alcoolicas indigenas, e que, portanto. 
6 de todo o interesse financeiro e moral taxar as palmeiras lavradas á sura 
e os cajueiros, como se pratica na India portugueza; 

Considerando ainda, que não deve continuar isento de contribuicão de 
trabalho o poio de uma proimcia, que tanto reclama a abertura de vias 
de communicação para facilitarem o wmmercio interior e com outros 
povos; 

Conformando-me com os pareceres emittidos por uma commtssao en- 
carregada de estudar os assurnptos financeiros da provincia de Moçambique, 

, pela junta consultiva do ultramar, e pela commissão do ultramar da camara 
dos senhores deputados em sessão de 4 de junho ultimo; 

Attendendo á urgencia do assumpto, usando da faculdade concedida ao 
gorerno pelo $ 1.' do a r t~go  15.' do acto addlcional á carta, e tendo 
ouvido o conselho de ministros: 

Hei por bem decretar o seguinte: 
Artigo 1." l? creado na prolmeia de Mocambique um imposto sobre as 

casas habitadas pelos indigenas e denominadas palhotas ou cubatas. as 
quaes ficam isentas do imposto predial creado p6r decreto de 20 de'ou- 
tubro de 1880. 

$ 1.' Este novo imposto será representado pela taxa annual de 800 
r8rs por cada palhota ou cubatd situada nas crdade4 e 1iI1as da prouincia; 
pela de 600 reis sobre cada palhota ou cubata situada fóra das cidades e 
villas nos districtos de Cabo Delgado, Moçambique, Angoche, Quelimane, 
Lourenço Marques e outros territorios do littoral; e pela de 400 reis sobie 
cada palbota ou cubata situada fóra das cidades e villas nos districtos de 
Senna, Tete e terras de lnhambane. 

$j 2.' São responsaveis pelo pagamento d'este imposto os donos das 
palhotas ou cubatas. 

Ait. 2.' Fica subsistindo o imposto denominado mussdco, de 800 r6is 
por colono, nas terras do estado nos districtos de Quelimane, Senna e Tete. 

5 unico. O pagamento d'este imposto importa isençào do pagamento do 
imposto de palhotas ou cubatas, a que se refere o artigo i." do presente 
decreto. 

Art. 3.' As palmeiras lavradas á sura e os cajueiros ficam sujeitos, na 
provincia de Moçambique, a um imposto, o qual será representado pela 
taxa aonual de 120 r&is por cada palmeira e 10 reis por cada cajueiro, e 
pago pelos proprietarios ou arrendatarios das referidas arvores. 

Art. 4.' Todos os indiriduos de 18 a 50 aniios, de ambos os sexos, 
residentes na provincia de Mocambique, ser30 obngados a concorrer com 
3 dias de trabalho por anno, remiveis a dinheiro, para a construcção e 

repwação das estradas e outras lias de communicaç5o de uso e domínio 
puhl1co. 

$ unico. E j te  imposto recairá unicamente sobre as pessoas que morarem 
n'uma zona de iQk1lometros de raio, qiie tenha por centro o local da obra. 

Art. 5 O É auctoriçado o go\ernador geral da provincld de Morambtque, 
em conselho, a adoptar as pro\idencias necessarias para o melho1 iança- 
mento, cohrança e Bscalisa~ão dos impostos de que trata este decreto. 

Art. 6." Fica revogada toda a legislação em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar 

assim o tenha enteridido e faça executar. Paço, em 5 de lulho de 1883. 
-REI. - Jos& Vtcente Barbosa du Bocage. 

(Ao Duzrzo do Governo de 9 de julho, o.' 131). 

Instrucções de 7 de maio de 1884 

Tendo-se mandado proceder d organisação de noTas matrizes prediaes 
nos districtos administrativos de Yllla Real, Biagança, Coimbra, Vizeu, 

*ulamento de Leiria e Funchaltde conformidade com as prescripções do re, 
20 de agosto de 1881; e tendo sido ouvidos os delegados do thesouro 
n'estes districtos sobre as instrucções especiaes de que careçam para re- 
gular o modo pratico de se executar o seriiyo da inscripç30 e descripç%o 
dos predios, nos termos facultados pelo artigo 71 P do regulamento citado: 
Sua Magestade EI-Rei ha por bem, conformando-se com a proposta do 
director geral das contribuições directas, determinar que para o dito effeito 
se  obsenem, nos referidos districtos, as instrucções que baixam assignadas 
pelo mesmo director geial. 

Paço, 7 de maio de 1881t. - Ernesto Rodolpho Hintze Ribezro. 

INSTRUCÇ~ES ESPEClAES SOBRE O SERFIÇO D4 INSCRIPÇ~O E DESERIPCHO DOS 
PRBDIOS POR IYSPECÇJO DIRECTb PdKA A OIIG~NISAÇAO DE NOVAS BATR121.S 
PREDIAES bPPROVADAS POR POqTdRIb DE 7 DE KAIO DE G33 

CAPITULO I 

DO pessoal incumbido da inspecçBo directa 

Artigo 1." O serviço da inspecção directa será feito por freguezias, e, 
para cada fregiiezia, por uma coinmiss~o composta de dois louvados e um 
secretario, todos da nomeapao do delegado do thesouro do districto. 

. . 



(S unieo. Se a conveniencia ou urgencia do serviço imperiosamente o 
exigir, poder-se-ha nomear ate o maximo de duas commissões por freguezia, 
definindo-se previamente a area em que cada uma dele funccionar, e pro- 
movendo-se com o maior escrupulo a perfeita uniformidade entre os ser- 
viços das duas commiss6es. 

Art. 2." A nomeação do pessoal das commissões será, quanto possivel, 
feita de harmonia com as indicações e informações do escrivão de fazenda 
respectito, devendo sempre, quanto aos louvados, haver proposta expressa 
d'este fnnccionario, em que indigrte os individuos que niaior confiança lhe 
mereçam para o bom desempenho do cargo. 

Art. 3." Para louvados devem ser escolhidos iudividuos que reunam os 
seguintes predicados: 

1 . O  Serem de maioridade e sui juris; 
2 . O  Saberem ler e escrever; 
3 . O  Terem aptidão reconhecida para a aialiação de predios rusiicos ou 

urbanos, conforme a natureza especial da propriedade na freguezia para 
que forem nomeados; 

5 . O  Serem rdoneos e bem conceituados. 
$ 1 . O  Em iegra, um dos louvados será da propria freguezia, e outro 

de freguezia estranha, mas do mesmo concelho. 
f, 2." Além dos louuados effectivos, serão nomeados mais dois com a 

denominação de substitutos, os quaes funccionarão sómente na ausencia ou 
impedimento de qualquer d'aquelles. 

Art. 4 o Aos indiriduos que pretenderem os lugares de secretarios, 
exigir-se-ha, além dos predicados eriumcrados no artigo antecedente, um 
exame de provas praticas, por onde demonstrem que podem desempenliar 
cabalmente as diversas funcções que Ihes são incumbidas por estas iustruc- 
ções. 

$ unico. A escolha dos secretaiios não está adstricta a condirões de 
de residencia; sendo conveniente que se evite, quanio possitel, a nomeayso 
de individuos que tenham residencia effectiba ou propriedades na freguezia 
onde tiverem de sertir. 

Art. 5.' O pai e o filho, os irmãos, os affins no mesmo grdu ou o tio 
e o sobrinho não podem ser simultaneamente membros da mesma com- 
missào. 

Art. 6 O Nenhum louuado, ou secretario, poderá intervir na aialiação 
de predios proprios, ou dos seus parentes e affins ate o 4 . O  gráu da linha 
transversal e em qualquer gráu da Iinha recta, ou de pessoas de cujos bens 
seja administrador. 

Art. 7.' Os membros das commissties serâo nomeados por a l~ará  do 
delegado do thesouro, e, antes de entrarem em exercicio, prestarão jura- 
mento nas mãos do escrivão de fazeuda de bem e fielmente servir. D'esse 

juramento se lavrar8 termo em livro especial, averbando-se os alvarás da 
nomeação do cumprimento d'esta solemnidade. 

Art. S." O serviço das commissões 6 remunerado por meio de salarios 
pagos quinzenalmente, e fixados na proporção da qualidade e quantidade 
do serviço feito, entre os limites miriimo e maximo que forem auctorisados 
para cada districto. 

5 1.'. O secretario terá direito ao \encimento desde a data em que 
prestar juramento e pelo tempo de serviço que tiver, tanto de campo como 
de gabinete; os loiivados receberão por dias uteis de serviço e desde que 
entrarem em enercicio. 

$ 2 . O  Para os effeitos do $ antecedente, considerar-se-ha dia de seríiyo 
o tempo de 8 horas de serviço effectito em cada dia, não se computando 
o tempo de ida e volta, antes e depois do trabalho, nem o das refeições e 
descansos, durante o curso do trabalho diario. 

$ 3.0 O salario de dia incompleto ser& abonado por quarteis, correspon- 
dendo cada quartel a 2 horas de seryiço effectivo. 

$ 4.' A fiscalisação do tempo do serviço diario será feita pelo secre- 
tario, sob sua immediata responsabilidade. 

.4rt. 9." Os vencimentos serão papos pela recebedoria do concelho em 
que se fizer o serviço da inspec~âo, processando o escriuão de fazenda uma 
folha quinzenal, em triplicado, que enuiará ao delegado do thesouro, o qual, 
depois de conferir ekrificar devidamente a exactidão e conformidade das 
mesmas folhas, porá o seu visto datado e rubricado em cada um dos tres 
exemplares, remettendo um para a direc~ão geral das contribuições directas 
e servindo os dois restantes para se expedir o competente aviso de paga- 
mento (modelo n.O 1). 

$ unico. O exemplar destinado á direcçâo geral das contribiiiçòes di- 
rectas conterá mais os esclarecimentos constantes do modelo n.' 2. 

Art. 10.0 Para o processameuto das folhas o escrirdo de fazenda terá 
em vista as notas semanaes e qiiinzenaes dos secretarios, quanto ao tempo 
e qualidade do serviço feito, e as auctorisayòes do delegado do thesouro, 
quanto ao quantitativo dos salarios. 

Art. 11 ." O secretario tem ~ o t o  em todas as deliberacões da commis- 
são, e incumbe-lhe: 

Diiigir e escalisar a ordem dos trabalhos da commissão no campo; 
2." Prornoier a maxima igualdade nas avalia~ões; 
3." Esclarecer os louvados sobre todos 0s pontos em que das suas respostas 

resulte contradicção, divergencia, deficiencia ou confusão para a clara in- 
telligencia das loiiva~ões; 

5.' Submetter sempre á apreciação da commissão, e a proposito de 
cada predio, as declarações que tiverem sido apresentadas pelos respecti- 
ios propnetarios ou usufructuarios; 
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6.O Fazer toda a escripturaç20 das cadeinetas, de precisa conformidade 
com os laudos e respostas da cornmiss20, e fiscalisar, sob sua responsabi- 
Irdade, a mars exacta observancia d e  todos os requisitos e formalidades, 
exigidos por estas instrucçbes, quanto á escripta e authenticidade das 
mesmas cadernetas ; 

6.0 Organisar os boletins semanaese as folhas quinzeuaes que, nos termos 
dos artigos seguintes, são destinados ao escrivão de fazenda e ao delegado 
do thesouro ; 

7.O Proceder a todos os demais actos que ihe forem preceituados pelas 
presentes instrucçòes, e de conformidade com as ordens especiaes que 
pelo escriyão de fazenda ou pelo delegado do thesouro lhe sejam dados, 
para a devida regularidade do serviço. 

Art. 12.0 Os boletins semanaes serão organisados em duplicado, de 
conformidade com o modelo n.' 3, e têm por effeito babilrtarem o escrivão 
de fazenda e o delegado do thesouro com o conhecimento exacto : de todo 
o serviço que se houver feito durante a semana; do comportamento, im- 
parcialidade e aptidão dos loii~ados; das difficuldades e embaraeos encon- 
trados, e de todas as demais occorrencias que interessem ao serviço. 

Art. 13.' Alem dos boletins semanaes, organisarh tambem o secretario 
uma folha quinzenal, em duplicado, conforme o modelo n.' 4 ,  sendo um 
dos exemplares para o escriião de fazenda e o outro para o delegado do 
thesouro; considerando-se ambos como proposta da folha para abono qiiin- 
zenal dos salarios aos louvados. 

Art. 14." Nos dias I e 16 de cada mez, e, sendo santificados, nos 
immediatos, o secreiario apresentar-se-ha na repartiçào de fazenda do 
respectivo concelho com o seriiço da quinzena anterioi completamente 
escripturado e assignado, a fim do escritâo de fazenda examinar, se o 
numero de predios inscriptos e avaliados, em cada um dos dias da quinzena, 
confere com os designados para cada dia na folha a que se refere o artigo 
antecedente, bem como se tambem conferem as importancias e mais dizeres 
da mesma rolha; feita esta conferencia e achada certa a folha, visará um 
dos exemplares que rernetterh ao delegado do thesouro, e aguardara a 
auctorisaçlo d'este para a fixação do salario do secrelarro, guardando o 
outro exemplar em seu poder. 

$ uuico. Nos casos, em que pela difficuldade de communicações, seJa 
conveniente a fixação pretia dos saiarios para o seriira de cada quinzena, 
o delegado do tliesouro poderh dar ii'esse sentido as competentes instrnc- 
ç6es ao escrivão de fazenda, bem como estabelecer compensações de salarios, 
de uma para outra quinzena. 

CAPITULO I1 

Das cadernetas para a mspecpão directa 

Art. 15.' A inscripção e descripçiio dos predios será feita em cadernetas; 
de 100 folhas cada uma, sendo estas numeradas e rubricadas ao alto pelo 
esciivão de fazenda respectivo. Na folha do rosto das cadernetas se desi- 
gnará o districto, o concelho e a freguezia, o numero de ordem das fie- 
guezias do respectivo concelho e das cadernetas d e  cada freguez+a, e os 
numeros extremos das inscripçòes comprehendidas em cada caderneta. 

Art. 16." As cadernetas seráo organisadas conforme o modelo n.O 5,  o 
qual para os effeitos das presentes instrucçòes fica substituindo o modelo 
n.' 2 do regulamento de 2 5  de agosto de 1881, em virtude da auctcrrisa- 
ção concedida pelo artigo 357." do mesmo regulamento 

Art. 17.0 Em cada folha da caderneta, e na conformidade do novo 
modelo auctorisado pelo artigo antecedente, se inscreverão tantos predios 
quantos o espaço occupado pelas respostas dadas aos diversos quesitos 
permittir, deixando-se sempre, de auscripção a inscripção, o espaço de uma 
linha em branco. 

1: %fim da ultima inscripçâo de cada folha, bem como depois da 
ultima insc ção de cada dia, reservar-se-ha o espaço necessario para se 
lançar a data do dia e para a assignstura dos membros da commissão. 

$ 2." Se a inscripçào de qualquer predio não poder terminar na folha 
onde tiver começado, proseguirá na folha seguinte, fazendo-se a devida 
referencia em cada uma das folhas. 

Art. 18." A inscripção dos predios ter$ uma numeração de ordem para 
cada freguezia, que deverá corresponder 8 da ordem topographica, segundo 
a qual tiver sido feita a inspecção directa. Quando, porCm, nos termos do 
artigo i." $ unico, succeda que duas commissóes sejam simultaneamente 
encarregadas do serviço n'uma s4 freguezia, a numeração ser& distincta 
para o serviço de cada commissão, como se a area fixada para cada uma 
correspondesse a freguezia completa. 

Art. 19.' Quando, por lapso, deixe de se inscrever algum predio, que 
já O devesse ter sido, segundo a ordem topograpbica da inspecção directa, 
proceder-se-ha á inscripção d'esse predio na caderneta em que se estiver 
fazendo o serviço, coni o numero seguinle ao da inscrip@o ~recedente, mas - com expressa declaraçio das inscriprões entre as yuaes devêra ter sido 
inscripto, se não ti:esse havido a omissão, o q;ie tambem se annotará na 
folha da caderneta onde essas inscripq6es existirem, e se resalvark no eIi- 
cerramento d'aquella em que a inscripção se fizer. 
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Art. 20.' As inscripqões serao feitas com a maxima clurera e asseio, 
de modo a não deixar logar a duvidas sobre a intelligencia das louiaçòes 
e descripções e a gaiantir a perfeita airtbenticidade das cadernetas. As 
faltas que se derem sobre este ponto são da exclusiia responsabilidade 
do secretario, a qual se lhe tornará eíl'ectira, a proposito da confeiencia 
de cada caderneta, pelos meios que o delegado do thesouro tiuer por mais 
convenientes. 

$ unico. Todas as emendas, entrelinhas ou rasuras, que por ventura se 
façam nas inscripçòes, serão authenticadas pela competente resalva assi- 
gnada por todps os membros da commissào 

Art. 21.0 A proporção que as cadernetas se forem preenchendo, serão 
encerradas por meio de um termo, no qual se designard o numezo de 
predios inscriptos na caderneta, com menção dos respectivos numeros de 
ordem e distincção entre rusticos, urbanos e mixtos; declarando-se acha- 
rem-se devidamente cumpridas todas as formalidddes prescriptas, quanto 
ás  mesmas cadernetas: e designando-se todas as resalvas de emendas, en- 
trelinhas ou rasuras, que contenham as inscrrpções. Este termo será lavrado 
na ultima folha da caderneta pelo secretario, achando-se presentes os lou- 
vados que tiverem interferido nas instruccões e por todos assignado por 
extenso. 

$ unico. As folhas qiie se seguirem á ultima inscripção de qualquer 
freguezia ficar30 em branco, fazerido-se a competente declaraçào d'esse 
fdcto no termo do encerramento da caderneta respectiva. 

Art. 22." O escrnão de fazenda fornecerá as cadernetas aos secretarios 
na proporçdo do sertiço pro\avel de cada quinzena, cobrando recibo de 
taes entregas. Reciprocamente, os secretarios irdo entregarido quinzenal- 
mente ao escrivjo de fazenda as cadernetas que estiverem encerradas, 
mediante recibo d'este funccionario 

Art. 23.0 A duas ordens de exame tem o escrivao de fazenda d e  pro- 
ceder, sobre as cadernetas encerradas que for recebendo dos secretarios: 
ao eaarne das foimalidades externas, para verificação da ordem, reguldri- 
dade, asseio e autheiiticidade das inscriprões, descripções e termos de en- 
cerramento; e ao exame do merecimento intrinseco do sertjiço leito, pela 
analyse das avaliações e pelos confrontos e apreciações a que o artigo $7." 
do regulamento de 25 de agosto de 1881 manda proceder. O primeiro 
exame deverá ser feito em acto continuo á entrega; e quando d'elle resulte 
conhecer-se a existencia de alguma irregularidade, desde logo o escri~ão 
de fazenda exigir8 do secretario o que for preciso para a sanar, com ou 
sem interrenção dos lou~ados, conforme o caso reclamar, e em termos de 
assim ficar constando do recibo que lhe passar pela entrega. O segundo 
exame será feito sem limitação definida de praso certo, mas, quanto pos- 
sirel, durante o periodo da inspecç8o directa na freguezia, a fim de se fa- 
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cilitarern as rectificaçòes ou ratifica~ões, que porrentura se considerem 
prerisas e dependam de nova inspecyão. 

Art. 9 k . V a r a  o segundo exame, a que se refere o artigo antecedente, 
dever& o escrivão de fazenda ter muito em ~ i s t a  e especialissrma attenção 
as disposições que, sobre este assuinpto, se acham consignadas no artigo 11.' 
dd cartd de bi de 17 de maio de 1850 e nos artrgos 84.' a 88 O do ie- 
gulamento citado, das quaes em substancta resulta o seguinte: 

1." Que a formação da matriz é attribuição sua exclusiva e de sua 
responsabilidade; 
2" Que a base fundamental para essa formação é a inspecçáo directa; 
3." Que a rerifica@o e exame dos trabalhos da inspectão directa da0 

direito a exigir-se do escrivão de fazenda a responsabilidade por essa base 
fundamental; pois que: assistindo-lhe o direito e o dever de exrgir as re- 
ctificações e rdtificaçòes que julgar precisas, facultando-lhe e preceiptuan- 
do-lhe o replamento os meios a que tem de reconer para a justa e devida 
apreciação dos resultados da inspecçzo; se deve conclurr, que acceitou como 
bom, e fee proprio, o trabalho de inspecçSo que não tiver contestado ou 
feito rectificar; 

5," Que isto mesmo assim se de~reliende, n8o d da natureza das dis- 
posições regulamentares, mas tambem da ordem em que foram consigna- 
das, porquanto: se pelo artigo 8k.O se recommenda aos escri~àes de fazenda 
que procurem obter, antes da formação das matrizes, a malor copia de 
esc'arqmentos ácerca do verdadeiro nalor e rendimento dos predios; se . 

o artigo 85.O exemplifica e faculta os meios a que terào de se soccorrer 
pata tal effeito, sem se designar o da inspec~ão directa; se o artigo 86.", 
já em secção dii'ersa, Ihes attribiie a formaçdo das matrizes; e se, em se- 
guimerito immedraio, se succedem as disposicòes dos arlig6S 87.' e 88 ', 
mandando fazer o confronto do elemento fundamental, a inspecçdo directa, 
com OS elementos da secfão I.", que são as declaraçòes dos contribuintes, 
e com os da secção 6.". que são os do artigo 85.", a fim de se fazerem as 
deridas rect~fica~ões e ratificações. e a ponto do artigo SS " tornar de- 
pendente d'essas rectifinçòes a formasão de qualquer matriz: claro esta, 
que da ~erif ica~ão e exame dos trabalhos da inspecção directa, por parte 
dos escrlvães de fazenda, confiou o regulamento a eüicac~a dos preceitos 
legaes consignados no citado artigo 1 1 . O ,  szgnanter n."" 1." a 7.' 

5," Que a responsabilidâde, que os escriváes de fazenda assumem por 
esta \erifica~ão e exame, não póde sei declinada com o pretexto de se 
referir a actos em que não rnterneram, pois que o artigo 87." não figurou 
só a hypothese de rcct~fica~ões, mas tambem, e adrede, a de ratificaç~es 
dos factos com que o escrivão de fazenda se não confoimou. A ratificação 
ou coofirmação, por parte das commissões, dos seus laudos aoteriores, 
quando du~idosos, contestaveis ou dtscrepantes de outros elementos de 
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freguezia, designar-se-ha sempre essa circumslancia com a competente 
orientaçào. 

Art. 38.' A confrontação com o predio immedratamente antecedente 
a cada inscripção, que deve ser o caso geial em coiisequencia da ordem 
topographica, tambem dele ser mencionada nas descripções com a devida 
orientação, adoptando-se o meio eoníencional que mellior for para brel'i- 
dade da escripta, tal como, o das iniciaes C A N que significariam: con- 
fronta com a antecedente pelo norte. 

Art. 39.0 As duvidas que se suscitarem no seio da commissão, quanto 
á ordem topographica, poderào ser resolvidas pelo secretario, para se 
obstar 9. interruppào dos trabalhos, mas deierão sempre ser por elle ex- 
pressamente declaradas nos boletins semanaes, como occorrencia digna de  
menyão especial e detalhada. 

CAPITULO IV 

Da descripção e avaliação dos predios 

Art. k 0 . W ~  predios $20 por sua natureza e applicação, ou urbanos, ou 
rusticos, ou mixtos. Consideram-se urbanos os que são destinados para 
habitaçso ou para exercicio de alguma indiistria que nào seja a da ciiltura 
da terra; consideram-se rusticos os qiie são destinados para qualquer es- 
pccie de cultura; consideram-se mixtos os que partilfiarem de uma e outra 
natureza 

Art. 41.' Os jardins, qointaes, parques, alamedas ou outros similhantes 
de mero recreio, que constituem logradouro da casa da habitação, não sdo 
considerados predios rusticos, nem como taes a~aliados. Designar-se-lia a 
sua existencia na descripcão do predio urbano a que pertencerem, e atten- 
der-se-ba na araliaçáo d'este ao beneficio que lhe resulta de taes logradouros. 

Art. 4-2.' Similhantemente, as officinas de lavoura, coiisiderando-se como 
taes as casas de  malta, pallieiros, adegas, abegoarias e celleiros donexos a 
predios rusticos e que servirem exclusatanlente para recolher os jornaleiros 
ou empregados no amanho das terras, ou para guardar os generos, os gados 
e os instrumentou agricolas. não são consideradas predios urbanos nem 
como taes avaliadas, para serem attendidas na descripçdo e a~aliação dos 
predios rusticos a que pertencerem, cujo valor e rendimento augnientam. 

Art. 43." As excepções consignadas nos dois artigos antecedentes cessam, 
desde que haja arrendamento separado dos logradouros e das officinas, e 
a n d a  quando estas estejam cedidas gratuitamente; pois que, em qualquer 
dos casos, tendo-se de se Ilies inscreier rendimento collectavel especial na 
matriz, foryoso se torna calcular e determinar esse rendimento na inspecção 
directa, embora pela mesma inscripção do predto principal. 

Art. 44." Na descripção dos predios urbanos far-se-ha distincçáo das 
suas diçisões, quartos, lojas ou andares, quando possam ser arrendados ou 
occnpados separadamente. 

Art. 45." As commissões, na resposi a ao quesito n.' l i  das cadernetas, 
neo poderão attribuir ao predio urbano arrendado, rendimento inferior A 
renda por que estiter arrendado, nem tambem rendimento superior, salvo 
o caso da importancia da renda ser muito inferior B de outros predios 
iguaes e srmilhantes. 

Art. 46." Quanto aos predios urbanos não arrendados, dados gratuita- 
mente ou occupados pelos proprios donos, o rendimento será determinado 
por aialiasão, adoptando-se como typo de comparação o predio urbano 
arrendado, que estiver em circumstancias analogas de situação, capacidade 
e estado de  conservayào. 

Art 47.O O exame e ~ i s i t a  interior do predio urbano não é condição 
essencial da inspecção directa. As commissões poderão dispensar-se d e  
proceder a essa uisita, sempre que as declarações dos proprietarios Ihes 
merecerem confiança, forem circumstanc~adas, e os predios estejam na sua 
totalidade arrendados Não assim, porem, quanto aos predios ou diçisbes 
njo arrendados, em que haja a necescidade de avalidção, para se deter- 
minar o valor locatwo do todo ou da parte não arrendada. 

Art. k8.0 O predio urbano que estiver em constructão será escripto na 
caderneta com dcclaraqáo d'esta circumstancia, bem romn da parte habi- 
t a ~ e l  que contiver, & qual se designar8 a respectiva renda. 

Art. d9.O È escusado fazer a designação dos nomes dos rendeiros ou 
inquilinos dos predios urbanos. 

Art. 50.' A resposta ao quesito n.'> 16, sobre renda por estimativa dos 
predior urbaiios, corresponder& a totalidade das rendas ou >alares locativos 
que s e  tirerem fixddo na resposta ao qiiesito n." 11. 

Art. 51.' O quesito da columna n.' 17, sobre lucros de exploração, não 
tem applicação aos predios urbanos. 

Art 34.' O disposto no artigo 45.' 6 applicaíel aos moinhos, azenhas 
e lagares, quando por conta dos rendeiros tenham de ser feitos os reparos 
e mais despezas dos engenhos, l e~adas  e presas, e por conta dos senhorios 
os concertos das casas; quando, porém, por conta dos senhorios deverem 
ser feitos os concertos e reparos, tanlo das casar como dos engenhos, le- 
vadas e presas, as commissòes fazer iim abatimento de 20 por 
cento sobre a renda effectiia, ~onderando essd circumstancia para os effeitos 
do artigo 95.' do regulamento. 

Art .  53.' Na descripção e avaliação dos predios urbanos que tiverem 
applicacões iudustriaes, as commissões terão muito em vista a natureza da  
indnstiia, a maior ou menor adaptaçào dos edificios a essa applicaçáo, se 
são ou não susceptiveis de  outra applicaçào, e todas as demais circum- 





sito fundamental de avaliação, importa que as commissões pesem bem a 
significasão e alcance de cada uma das palavras do quesito, e os effeitos 
legaes e regulamentares a que devem conduzir as respostas que se lhe 
derem. Assim : 

1 . O  Por rendimento bruto de um predio entende-se a receita absoluta 
das colheitas ou da exploração, sem deducçào alguma das despezas de 
amanho e cultura, nem abatimento de encargos a que o predio esteja sujeito. 
Esse rendimento tem de ser individuado, conforme as diversas naturezas 
da effectiva exploraçâo agricola do predio: se a cultura é de vinha, pela 
quantidade de linho; se  de cereaos, pela quantidade de sementes produ- 
zidas; se hortense, pelo producio da tenda dos legumes e restante horta- 
Iiça, etc. Casos ha, porem, em que a mesma cultura origina prodiictos 
dí~ersos de exploração effectiva e rendosa, como a de cereaes que produz 
o grzo e a palha; e n'esses casos, ciimpre l e r  se a producção secundaria 
6 importante e tem valor, para dever ser considerada, ou se o não tem 
que palha a pena compiital-a. Em regra, o que sempre se deve ter em 
fista, (5 o resultado final a que mira iodo este seriiço, qual o de uma justa 
avalia~ão. A minucia das producções secundarias deut ser rejeitada sempre 
que possa conduzir ao exaggero da avaliaçio total. N á  vinha, por exemplo, 
se se losse a computar o valor das vides, do bagaço, da gr8, alem do 
linho, chegar-se-ia a uma avaliação que não correspondia á realidade dos 
factos e á effectividade dos lucros do explorador. 

2." O rendimento bruto a fixar deve ser o annual e o regt~lar. Cumpre, 
pois, ter presente o que dispõe o artigo 98.' do regulamento quanto a 
cultura interpolada, que tambem O applicavel á interpoia~do de culturas, 
e qiianto ao rendimento dos pinhaes e matas, que, por analogia de razão 
e de processo, Lambem se estende a todas as demais erplorações agricolas, 
CUJOS productos reclamam mais de um anno de crea~ão. A regra 8, achar 
o numero de annos precisos, pelo qual deva ser dividido o valor da pro- 
ducçdo, para se obter a media annual. Como, poreni, as producções têm 
de ser, na maioria dos casos, designadas em generos, e de quanirdades 
heterogeneas se não póde tirar medias, as commissões desenvolverão a sua 
resposta, n'este ponto e para estes casos, dee la randfe~~ressamente  os 
elementos que hão de servir de base para o apuramento da media annnal, 
taes como, o cyclo da interpolaçào de culturas diiersas. a producção 
annual de cada uma, e o numero de annos dos córtes de madeiras ou da 
creapão dos productos 

3 A designação das producções em generos será sempre feita pelas 
unidades do noio systema legal de pesos e medidas; com a differenca, 
porém, de qiie essas unidades serão designadas em parenthesrs oii sem elle, 
conforme os laudos dos louvados forem ou não leitos pelas antigas unrdades, 
por Ihes ficar pernittido usar d'estas sempre que assim se Ihes facilite 

melhor o calculo da avalia@o. Quando se  de^ a necessidade: da rdutç8q 
ao novo systema, o parenthesis seguirti immediatmente os a l g a ~ i s m s  &s' 
antqae. unrdades, e o secretano, sob sua responsabilidade, fará a apera* 
da reducçho. I r ,  

4 . T r e s  casos figura o artigo 68.' do rdgulameoto, em que a 
'cação do rendimento bruto deve ser feita sómente em dinheiro: p,d6s 
hortas; o dos pomares de espinho e caroço, cujas arvores não excedam a 
50; e o de pequenos predios, cujo rendimento bruto não seja supetior A 
i 0,$000 reis. A razão d'esta dispo~ição 6 um3 razão de simpli6caçlo d e  
seraço. d e  brevidade e clareza de úiscriprão. EffectivamenFe, determinar 
e rendimento de uma horta pela especificaç80 de todos as productos azcam- 
modados a esta cultura sena de tal modo complicado que o calculo ,correria 
o risco- de sair imperfeito ; especificar as producções de pequeaa n m e w  
de apares, que não podem senão representar iima parte insignificante do 
rendimento do predio. seria desenuolver rnutikmeute a desesipção, .com, 
prejuizo de tempo e trabalho de escnpta; do mesmp moda, a espiecificagáp 
das producções, na pequena cultura. complicava, demorava e c.onfuodr o 
serviço, sem vantagem para o fisco, nem gacantia para os contribuiates, 
nem razão de maior certeza e justiça nas avaliações. N'estes casos, portanto, 
e nos perfeitaiaente anatogos que se vão seguir, é ~listificada e necessaria 
a especiíicação a drnhetro, em vez da espeeificação dos gsneros. Casoc 
analagos se devem considerar: O das pastagens, quando não se prestem a 
computar-se-lhes producção por unidades determinadas, a que possam cor-, 
responde5 abatimeritos de cultura na tabella respectiva; o da producçso 
de arrores isoladas, que não excedam ao numero de 50, embora não estejam 
nas condições de .verdadeiros pomares. 

f 5 . 9 m d a  sobre o mesmo assumpto do numero antecedente, quanto d 
pequena culturá, cumpre ter bem em uista o alcance e fim do disposto no 
artgo citado, para que as descripgòes sejam .exactas e precisas. O lrmite 
da pequena cultdrd 6 ,o de 10$000 reis de rendimento bruto para a tota- 
lidade de um só predio; mas, em pequena cultura-nao podem haver aba- 
timentos prefixos, por isso ,mesmo que aao hd especaficêçào d e  p~oducçães; 
l o p ,  as commissòes terão de fixar o rendimento liquido, e este será O que 
dever se1-, até 10$000 réisi por isso que os abatimentos de cultura. 1180 
estãoL adsk~ctos a limites rninimas, , ,. , '  

c B.", Por uili@o, quanto a este quesito, cumpre ,que as commis@@s 
siderem a,n&twaa especial de certas p~ducções,  para o praeesso, e@oo. 
de as eompu@rem de~idamente. Assim: qztanto a ~ s ' m w i t a b s ,  e m ~ q u e ,  
convem declara& E& são d e  sobro ou azinho, e e m  que  a computa da ~ E P -  
ducção é. por vtai de regta, feito em iiurner@ de cahegas de g d o  g w ;  
quanto á corliça, em que. importa determinar o numem de mas de m a -  
@o, e e liumero , media de arvores que -deva correspoder .áiuridade dec 
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prdoe@b adoptada para as inscripções, como, por exemplo, a carga de 
tri6 kilogrardmas; qrra&o á vinha, em que a qualidade e idade da cepa, e 
&%o s&;áoseu~nmro, ínfúie directamente no valor da producç8o: e quanto, 
em geral, a todo o demais arvoredo, em que n8o s6 estas referidas cii- 
--ias, mas tambem a de ser ramo principal ou secundano da en- 
plor%ào: são elemento importante de apremaç.30. 

Art. 6 1 . O  Refere-se o quesito n.O 10 6 applicaçào e modo de exploraçao 
do pre& rustico. Este quesito tem por fim facilitar a sscripta das descri- 
W e s .  No fundo, elle não 6 mais do que o resumo do que deve constar 
das auttas respostas, pois que a applicação a determinada cultura se releva 
pela natuieaa da producç&o, e o modo de exploração se traduz no quanti- 
Miua d'estas ou no quantitivo da renda. Por isso, de facto, não ha na 
mhtrtz coihmna alguma especial destinada ao registo das respostas sobre 
este quesito. h commissões aproveitarão, portanto, o espaço comespon- 
dente & resposta d'este- numero, com a indicaç% snmmaria da natureza 
agricotd d o  pteho,  a que Ihes Facilitará as ouiras respostas. 

Art. 62: Na resposta aos quesitos n? 13 e 14 tem as commissões de 
declarar o que souberem dos factos a que os mesmos quesitas se referem, - e n'isso vai o dizer-se, conforme constar: se o arrendamento 6 verbal ou 
por escripto; se 6 antigo ou moderno; se 6 por amo ou por quantos annos; 
se 8 totarf ou de que parte do predio; e se 6 de renda certa ou de par- 
oeria apeola,  em que o proprietario recebe uma parte. e que parte, da 
prodipoçw. 

h Tudo isto im~orta  saber: tudo póde influir na apreciação das commiss6es 
&re a rend imho do predio; &do Ihes cumpri e convem, portanto, in- 
dagar, para procederem com justiça: e se ha necessidade de se indagar e 
possibtl~cfade d e  saber, diz-se e declara-se, embora os quesitos não 
mencionem todas estas crrcumstancias. 

Arf. 6 3 . O  Por ultimo, tem as commissòes de declarar qual a renda por 
estimativa, e qual o lucro da exploraç80, ~ s t o  6, a cifra dos dois factores, 
cuja somma deve representar o rendimento liquido do predio. 

Estes qaesitos estm nas columnas n.09 16 a i 8  do novo modelo das 
cadernetas; estavam no 6m da folha esquerda do modelo anterior; e de- 
duze&-se f~isantemente das disposições cansignadas nos artigos 58.O do 
regulamento. e i1.O n.' 5.' da lei. Dizem effectivamente estes artigos: 
+e a a s  avaliações se deve hmaQqmnio  possivel, por typo a renda dos 
pfeii6s arrendados, escolbendo.se para cada localidade e para cada especie 
de predios, o arrendamento que mekhor possa servir de modelo para as 
coauparepoes, e tendo-se em vista, não s6 a ~mportancia da remda para o 
sen80rí0, mas tamhem o proctucto liquido da exploração para o rendeiro.» 
- Sae da mmma imprtaneia estes quesitos, porque u'eiles se resume a 

lmwi+o total. S e  renda e lucros forem bem estimados, esse e que 6 o 

rendimento Equicto determinado no campo; e se a resposta am ou- 
quesitos lhe não corresponde, ou e por erro de avdiação que eumpre 
rigw e ~eetifiaar n'um ou n'outro grupo de quesitos, ou por &ie&a ou 
excesso da tabella dos abatimentos para gastos &e cultura. o pie t a m b m  
póde ser compensadu e como que corrigido w campo, confuciae se 
no artigo 59.O Cumpre, pois, que haja o maxiwr ese~upula, por parte doe 
secretariòs, em esclarecerem bem os louvados sohre o alcance das respostas 
attinentes a este assumpto, sobre a impresc~ndiieL necessidade de harmonia 
nos resultados d'essas respostas, e sóbre a natureza do processo subse- 
quente para a fixação d a  rendimento colleelarel. 

Tenha-se em vista, que o fim do legislador náo podia ser, exigir, por 
um Lado, o iauda c~sciencioso da renda e luxos, que são oa facwes 
unkos do rendimento liquido, e, por outro lado, o laudo abstracto de 
produc@s, que, por processos subsequentes a que as cmmiss6es sfíe es- 
tranhas, possam conduzir a um resultado diverso. 

O intuito do legistador está claramente definido no citado artigo &$.O 

h regulamento, sem que se lhe opponha o disposto mr artigo 9%:; aqaelbf 
estabelece como preceito principal das avaliações a comparação, de pedios- 
typos bem arrendados e por isso e&& collocado na sm@o que-tzata da 
inspecção directa; este, preceitua a operação anthmetica que o ascrkgo 
de fazenda tem de fazei, para apurar o rendimento eolleetavel a inscrqrer 
na matriz, e por isso está comprehendido na secção que se inscreve «Da; 
formação da matnz predzal.u 

Art. 64.' Considerar-se-ha predio-typo, para as comparaçóes, o qrre 
estiver bem e regularmente arrendado, sem prejuim da senhorto nem do 
redeiro, e que se ache em eondiqaes simikhaates ou proxiioas das d o  predio 
a avaliar, em sitiiação, quatfdade de terreno, natureza de culturct, proporr- 
çâo da area, estado de conservação do arvoredo, etc. 

Art. 65.0 Os lucros da explora~So detem, em regra, ser proprcíonaes 
8 smportancia das rendas, porque não 6 de presumir que a mdustria do 
rendeiro dê o mesmo resultado em extensões diversas de explor@o. Parrc 
este effeito, ainda póde servir de murto a compara~ão do p r e b  bem ar- 
rendado, porque não e raro saber-se ou poder presum-se quaes tenham 
sldo os lucros do rendetro. I 

Art. 66.' O facto de haver arrendamento não dispensa a estimapão da 
r e d a ,  como O facto de o náo haver não dispensa a estima~8o dos . 
pela exploraçao do predio. 

Art. 67.0 Nas avaliações em geral, ter-se-h& em vista as dec la raçh  
prestadas pelos interessados, conforme determina o artigo 87.& do reg&- 
mento; e isto, tanto no caso em que as declarapões são obrigatonas, come 
no de terem sido prestadas u-oluntaciaisente. Estes eselãrecimentos &o de 
grande auxil~o para as inscripções e descrippões; e, qaasdo pleskdas em . . 
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f h i a  aublrentiea, dão 4 avaiiagão um caracter em certo modo conkncioso, 
entre ,a *mtribqiiité e a commrrsão, a que cumpre prestar a devida at- 
tençãoi,~Sem Burtda, que as declaraçòes não dispensam a inspecção directa: 
mas b+h, (a r t igo-  ll.q.n.o 29) considerou n'este caso a inspecção um.w?o, 
dB ~8n/iCar,(ù mididàB7das declarações, e de supprir ou t-ectlficai. as omzs- 
s k  o u ~ q o s  qw posam notar-se-2ke.s. 

CAPITULO V 

Disposições especiaes, quanto aos predios phylloxerados . . .  
h. 68.O Para qxeeução do artigo 2 . O  e respectivo $, I." da lei de i 

d$ junho de. 1882, observar-se-ha, quanto á constituiçào das commiss8es, 
pracesso d e  iuspecçje directa, iiiscripção, descripç~o e avaliação dos pre-, 
dios, o que se prescreve no presente capitulo. 

Art. 69.. Em .todas ,as freguez~as, onde houver ,vinhedos phjlloxerados, 
dat t r4 o escrrvão de. fa~enda~faaer constar, por edita1 ailixado na porta da 
igreja oaat~iz,, que t a d o  de se proceder á inspecção directa dos predios 
da~fregukzia ,para a organisa$io da nova matrir predial, e achando-se ja 
nomada +a commisçáo~'odinaria que tem de proceder a essa inspeclo, 
cornposta~ do secretario .F. e &os lourados ,F. e R., são caníidados os pro- 
p i t t a i ~ o s  ou usu~rua~uanos de predios phylbxerados a declararem perante 
a repartição de fazenda, no prazo de 20 dias, a contar da affixaçáo do 
&!al~: - . I , ,  1 , , ~ , a  

,1:,1iP?Se se bon'fwtnarn com a inspec@o e ãvalrafào que do ~endimento 
de;,sugs vinhas se ttnqr já feito 3ia.processo especial de annullações por 
snrstiwq, pacaiq~e~bna mva,  ma&ri.ria, assim se inscreiam ; 

2.O Se, no caso de ter de haver nova inspecção e avaliação, acceitam 
que : d a -  se fqça por iatermedm da" commissão ordrnaria já nomeada, ou 
prbtendern louva~ãp eepecial,,c&forme~ faculta o artigo 2.O $ 1 . O  da lei de 
2 de! jwnbo de 1882; 
. 3.9 E; numso de assim o pretenderem, quaes os louvados que escolhem: 

tudo com a ymrnrna@m de $que,. findo o praso, sem bater requerimento 
ou declaração, serão os predios insciiptos nos termos da avaliaçõo já &>ta, 
+<,prooossa esgecia!-das annullaçães~pr sintstros, ou avaliados pela com- 
isiseG1 ordinama, se ainda não tiverem Ggurado no dito processo especial. 

Art. 70.' Apresentando-se requerimentos, o processo da louvaçào e 
aliaçsa será regu}ado:nos termos das instruqões de 7 d e  dezembro de L% e ibS avalra(;@es reduzidas a aiito, como as ditas instrucções presere- 

vem, s e ~ ã a  a hase da inscripçào na matriz. 
c31Ara;.Z1 .B:Nào se apresentando requerimentos, cumpre distinguir entre 

h3easa &-estar emp~ehendido o predio no processo especial das an- 

nullações por sinistros, e o de ainda n8o ter sido comprehendiio. h'dae 
processo. NO primeiro caso,, a inspecção e avaliaçâo Instante  da,r- 
e auto existente no processo especial serao a base ,da inscrippáo na matng; 
no segundo caso, a commissão ordinana inspeccianh~b os prqdios,'pi$Lo- 
xerados, na ordem topographica que Ihes Gompetir; ~imbreve1-0~-ha,ioas 
suas cadernetas, e, na parte relatila h linha devastada, draliará &o s 6 ~ a  
producção bruta, mas tambem as despezas de amanho,,para conclurr pqla 
prodiicção liquida; api oreitando para estas especiaes &dar@es a,coiumna 
das cadernetas destinada ás obseruaçòes. , .  , 

Art. 72.Q A, comm~ssão ordinaria não deverá cemeçar os, sem~4t~abalhbs 
sem uma nota espectficada de todos os predros, qu~~::nu-$ot jã estarem 
avaliados ou por terem de o ser por commissòes~especiaes, de\iemt,sen.in- 
cluidos nas cadernetas meramente por lembranya; pws que, sangre B&I 
todo o caso, a ordem topograph~ca tem de ser observada. : s ,, , , ,  ' 

Art. 73.O Nos termos deencerrameoto das cadernetas d'estas i r egwias ,  
designar-se-ha em especial tudo quanto se  referir ás ;iaspecçòeG, Q s i a  
natureza. 

CAPITULO VI 

Disposições diversas 
I .  

Art. 74.O Aos secretarios, como eaearregados de ditigrr e Gscalrsar:~ 
serviço das commissões no campo; aos eseriváes de fazedda, corno s u e -  
intendentes responsaveis do serriçc* de todas as cornm~ssõea no concdho; 
e aos delegados do thesouro, como directores, promotores ge'lsc~esi de 
todo este serviço no districto, cumpre, na proporflo rjue a oadattim kleva 
competir, observar e fazer obscr~nr os ~alutares preceitosconwgnados ho 
artigo 11.' da carta de lei de 1 1  de maio de 1880, entretos qaaeso do 
n.' 5." prescreve e determina o seguinte: , ' - 1  ,. 8 ! 

«Que os processos dó serviço, tanto na parte relativa á 'rnspdcçád di- - 
recta, como na parte relativa ás avaliaç6es e á fixaqàa do rendxmbnto 
collectavel, sejam regulamentadns e executados com a mais escrupulasa 
uniformidade e com a mais cabal precisão, d e  fórma a cortar pór todo O 

arbitrio dos agentes encarregados de tal serviço e a obter a maxima pr* 
, '  I /  porcionalidade nas avai ia~ões.~ 

Art. 75." Procedendo com o maximo escrupulo 'na escolha e nbmee@o 
do pessoal das commissbes, sem consideração de especie alguma que. na 
seja a bem do serviro; instruindo e esclarecendo as esoriváes d e  fezendp 
sobre o exacto cumprimento dos seus deveres em tão msmentoso assumpto; 
centralisando methodicamenk os resultados quinzenaes dos trabalhos, de 
modo a poder facilmente orienta-se, de momento, sobre a s  quantidades 
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absolutas e rdativas do seniço f a t o  e a fazer, de despeza realisada e a 
reabsar, e de tetapo decorrido e por decori er; p y e d ê n d o ,  ou fazendo pro- 
teder, 6s visdas ardinarias e extraordiaanas de mspecção que furem ne- 
cessar ia;  pramwendo a apresentaMo das declaraçóes por parte dos con- 
tnbumies, ainda quando não obrigatonas; apeeiando e aquilatando O 

rnaecCmento dos trabalhos, pelas comparaçóes, exames e informayões, 
que tiqer par mais adequados; e, finalmente, pro~tdenciando, ou promo- 
veado v e  s e  piovidencie, a tempo, sobre quaesquer irregularidades, erros 
ou omissões que porventura se d&m, notem ou suscitem: terá o delegado 
do thesouro cumprido o que se determina no artigo antecedente. 

Art. 76.' N ~ o  menos terá cada escrivão de fazenda d e  fazer, quanto ao 
seu .eoncelúa, do que msi& mutundis O exemplifieado no artigo preae- 
dente, para que possa prestar auxzlio efficaz ao delegado do thesouro, e 
dar mata do que lhe cumpre fazer no exercicio das funcçaes do seu cargo. 
0 d e c i m e n t o  mais particular que deve possuir das condtç5es agricolas 
e prediaes do concelho, a maior proirimldade de relaçôes com o pessoal e 
com os contribuintes; o recurso 6s matrizes prediaes vigentes como mem 
de confronto e de apreciação para os notos trabalhos; e a maior facilidade 
com que poderá occorrer, de momento* a inspecçaes e verificações de facto: 
são eircumstancias cuja opportunidade e concurso não deve perder ou 
desprezar, sob pena de condernnavel iuciiria ou deshttenção. 

Art. 77." A conclusão do seriiço de inspecção directa em qualquer 
#regue& fark objecto de officio especial do dekegado do thesouro para a 
d k c ç ã o  geral das contribui~ões di~ectas, no qual exponha : 

i." $0 numero de inscripç6es e a somma de renda e lucros das respe- 
ctivas cadernetas ; 

&.O O numero de artigos e o rendimento collecta~el da matriz predial 
da fregroe~ia, segundo o mais recente encerramento; 

3.' OS uemes dos lousados e secretario que fizeram a inspecção directa; 
4." A despeza que se fez com o serviço; 
6.' A sua informação e parecer s e b ~ e  os resultades obtidos. 
Do mesmo modo, exxluido o n.' 3 . O ,  se fará a cmmunicaçâo da con- 

cIusSo do sersito em qualquer concelho. 
Art. 78." Os iulormadores que, nos termos do artigo 72.O do regula- 

menia, b r m  necessanos para prestarem esciarecrmentos its eommissões, 
serão abonados de seus salarios pelo modo prescripto nos artigos 305.O a 
308." do mesmo regulamenlo. podendo organisar-se proposta especial e 
*papada da do demais serviço ordinario prestado pelos informadores, e 
por um ou mais metes, conforme o delegado do thesouro julgar mais con- 
-renieute. A este funccionario cumpre ter em vista e promover, que se não 
abuse da disposição do citado artigo 72.O, e se não sophisme a constituiçà.o 

~ m m i s s 6 e s  pelo augmento effectivo do seu pessoal. 

Art. 79.O Aos secretarios serão fornecidos exemplares das presentes 
instrucçòes, copias das tabellas de abatimentos e do preço medio dos ge- 
neros, notas dos sitios e Iogares de que se compõem as freguezias, e as 
relacaes alphabeticas de contribuintes e declararóes, a que se refere o 
artigo 46.0 do regulamento de 25 de agosto de 1881. 

Ministerio da fazenda e direcção geral das confribuiç5es directas, em 7 
de maio de 1884. - 0 director geral, Pedra Augusto de Carvalho. 

(0mzttimos os modelos junlos a estas tnstrucções). 
(No Dtario do G o o m  de 10 de maio, n." 106) 
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CONTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL 

Regulamento de 21 de fevereiro de 1884 

Não se achando ainda regulado o modelo da liquidação. cobrança e 6s- 
calisação do imposto de Iicença para a venda da polvora ou dynamite, 
creado pela carta de lei de 23 de junho de 1879: hei por bem, iisando 
da auctorisacão concedida ao goFerno pelo artigo 6." da mesma carta de 
lei, approvar o regulamento que acompanha o presente decreto e baixa 
assignado pelo ministro e secretario d'eqta~lo dos negocio da fazenda. 

O mesmo ministro e secretario d'estado assim o tenlia entendido e faça 
executar. Paço, em 21 de fevereiro de t88&.-R&i.-í+nesto Rodolpho 
Htntze Ribeiro. 

REGULAIII:BTO SOBRE A IIQUIDAÇIO, C O R R ~ Ç A  E FISCALISAÇIO DO IMPOSTO 
DE IICENÇA, CREADO PELP CAKTA D E  LEI DE 23 DE JUAAO DE i879 

Artigo I." Aquelle que pretender abrir loja de veiida ou ter deposito de 
polvora ou dynamite, 6 obrrgado a munir-se da competente Iicença fiscal 
nos termos do artigo 4.O da lei de 83 de junho de f 879 e das disposições 
&este regulamento. 

$ 1." Comprehendem-se na disposiçâo d'este artigo a6 fabrica8 de 
polvora ou dynamite que façam venda directa para consumo d e  algum 
d'estes artigos no proprio edificio do seu fabrico ou fóra d'elle. 

$, 2." Para se obter a Iicença fiscal a que este artigo se refere, 6 
necessario : 

i." Que o interessado se ache habilitado com o alvacá de que trata o 
capitulo v do decreto de 21 de outubro de 1863 e o regulamento de 19 
de agosto de 1880;  

2.O Que este alvará se ache registado na repartiçào de fazenda do con- 
celho ou bairro da situação do-estabelecimento para que for pedida, registo 
que O interessado deve ter solicitado dentro de 15 dias depois de ter obtido 
o dito alvará. 

$ 3.' Não sáo permitttdas licenças para vendedores volantes. 
Art. 2.0 A licença exigida pelo artigo antecedente, para venda ou,&- 

posito de polvora ou dynamite, será passada pela competente tepartiçao 
de fazenda em impressos conforme o modelo n.", os guaes serão [orne- 
cidos pela direcção gera1 das contribuições directas em cadernetas de 50 
exemplares cada uma. 

$ 1.Q Esta licença deve ser erpedida promptamente a quem a pedir, 
quando: se achem satisfeitos os requisitos determ~nados nos o."' 1 . O  e 2.0 
do $ 2." do artigo antecedente. 

$ 2.O O imposto minimo, devido pela licença de que se trata, ser% pago 
por meio de guia passada pelo competente escrivâo de Lzeniia, que avw- 
bar6 de conformidade o talão da licença, e arclnvará essa guia 'em um 
maço especial pela sua ordem de numero e data. . a 

$j 3 W imposto do s&llo a que as mencionadas kcenças estào sujeítas, 
segundo as verbas n Os 8 e 22 da classe h." da tabella n.' 3, que faz parte 
do regulamente de 2 de dezembro de 1869, .  ser& pago por ,mel@ 
tampilhas de tal rmposto fornecidas pelos interessados, que sersó colladas 
e inutiliaadas pelo escrivão de fazenda na propria Iicenqa, auerbando tam- 
bem de conformidade o respectivo talão. 

Art. 3." A Iicença mencionada nos artigos antecedentes é amual, wmd- 
çando em i  de janeiro e findando no ultiino dia de dezembro de'cada anno. 

unico. Póde, porém, tirar-se por uma parte sómente do annb, isto é, 
por 9, 6 ou 3 mezes, pagando-se o iinposto correspoddenb, a sabec: 

Se' a hcença se tirar em qualquer dos mezes de 1P trimestm, paga-se.0 
imposto por inteiro ; , ,  ' IJ<i, 

Sendo tirakia em qualquer dos mezes do 2." trimestre, paga-se por 
quartas partes; _ ) .  

Pirando-se epr'algum dos mezes do .3.4 trimestre, paga-$e pQr metade;' 
Tirando-se em algum dos mezes db 4." e ultrmo trimestre',do anm, 

paga-se a quarta parte. - , ,  



Art. 4.' Aa licenças devem ser renovadas 6ndo O pram por que tiverem 
sido passadas, qwndo os interessados queiram continuar a ter por sua 
conta as casas.de veuda ou deposito%, que ellas auctonsam, pagando-se o 
respecko  iimposto mimmo por apiiellas que o deverem. 

Art. 5.' O imposto annual devido pelas licenças fiscaes para a v e d a  de 
palrara au dynmite 6 de 800 a '20fi080 r&, graduado segundo a im- 
apr#aooia da venda pelo modo indicado na tabella aneexa ao presente re- 
gulamento e que d'elle fica fazendo parte integrante. 

Art. 6 . O  Estão isentos d'este imposto: 
1.' Os depositos pertencentes ao estado; 
9." Os depositos pertencentes &s fabricas ou a p r t i cu ia~es  em que se 

não faça venda. 
$ unica, Ficam, pwbm. obrigados a tirar a mencionada Iicença os donos 

à'estea depositos, pgando apenas o respecbivo imposto do s@llo, segundo 
a verba 8.' da classe C" da tabella n.@ 3 annexa ao regulamento de 2 de 

& m b r a  d e  1â69, pelo modo estabelecido no $ 3.' do artigo S." 
Art. 9. A impontancia do mposto de licença correspode a cada casa 

de venda, e liquida-se no fim do anno pelo modo estabelecido MI artigo 9." 
%&a Irquidaçâo serh feita pelo escrivão de faeenda do conceitho ou bairro 
respectivo, pelos empregados seus subordioados, que Ibe mereçam mais 
confiança, ou pelos que o governo designar para esse servipo. 

Art. 8.' As fabricas, depos~tos e casas de venda de polvora ou dpamite, 
-são rrbrrgadas a ter um livro de escripturação de todo o seu movimento, 
do qual conste diariamente: 

Na entrada: 
i.' A quantidade de polvora ou dpamite fabricada; 
&O A p n t i d a d e  de polvora ou dynamite recebida de outras fabricas, 

depositos ou m a s  de venda; 
3 . O  A quantidade de polvora ou dynamit importada. 
Na saida: 1 
4.' A quantidade de polvora ou dynamite remetiida para qualquer fa- 

bka, deposito ou casa de venda; 
5." A quantidade de politora ou dpnamite exportada; 
6.' A quantidade de polvora ou dynamite vendida. 
$ umco. As verbas de escripturação a que se referem os n . O 9 . O  e 4.0, 

sergo jusstificadas com as facturas ou guias que acompanharam os artigos a 
que essas verbas se referirem; as mencionadas nos n."".' e 5." com os 
documentos authenticos da importaçâo e exportação, passados pela alfan- 
dega respectiva; e as designadas no n.O 6.' com o registo ou talões das 
b c t u ~ s  que devem acompanhar qudipuer quantidade de polvora ou dgna- 
mite saida para consumo. 

Art. 9.' Em presença do l i ~ r o  e mais documentos, a que se refere o 

artigo antecedente, se verificar6 no fim do amo a pw@o d e  plpoltora ou 
djnamite rendida em cada fabrica, deposito ou casa de veada, E feita a 
conta 8 totaldade do imposto e abatida da suo importancia a que. tiuer sido 
paga de imposto minimo quando a Iicença se tirou, será a di&eop o resto 
que se deve, para pagamento do qual o respectiuo empregado fiscal t o r p  
nisartí a liquidação, conforme o modelo n." 2, a qual, em acto contiouo, 
remetterá ao competente escrivão de fazenda, intimado por essa oecasiâo 
o dono do estabeleomento liquidado, para, dentro de 3 &as, completar O 

pagamento da importancia da mesma fiquidaçâo, sob pena dd se h e  não 
passar nova licença emquanto o não fizer, e de s e  proceder administra& 
vameute 8 sua cobrança. 

$ 1.0 Ainda que da liquidaçào conste nzo haver imposto algum a pagar, 
será ella remetbda ao d o i 3 0  de fazenda respectivo, para a archmar no 
maço das liquidações feitas no mesmo anno a todos os estabelecimentoe de 
veuda de polilvora ou dynamite do concelho ou bairro. 

$ 2.+ De todas as Iiqu~dações estabelecidas n'efie artigo remeU&o.os 
escrivàes de fazenda dos concelhos ou bairros copias em fblma do mspe- 
ctivo ldelegado do themuro ate 31 d e  ganejm de cada amo, o d:ess.s 
copias tirará o mesmo dekegado outras, que enviar8 8 dnecção geraladas 
coatnboições directas && 15 de ietereiro segu~nte. 

Art. 1 9 . 9  arrecadação do Imposto de licença effectua-se com a de&- 
gnação de ocobrança eventual» e escnptura-se sob a eptgrapbe simposto 
de licença para venda de polvora e dyuamite.)) 

Art. i 1: A Iicença para deposito ou venda de polvora oa dynamite não 
isenta o possuidor d'etla dos mais impostos ou contribui@es, a que  estep 
sujeito por outras industrias que exerya, ainda que no mesmo estabeleel- 
mento, e serve s6 para uma determinada casa de deposito ou venda. 

$ 1 A Iicença, emquanto estiver dentro do praso de tempo por que foi 
passada, pbde transferir-se do estabelecimento que seu dono fechar em 
uma localidade para o que abrir em outra da mesma natureza, dentro 
mesmo concelho, comtanto que o interessado faça d'esse facto a necessaria 
communicação ao respectivo escrivão de fazeuda, ao qual a Iicença ser8 
apresentada para a averbar n'este sentido, asurm como o competente ~ d f i o .  
Se a trausletencia tiver logar de um para outro bairro de Ltsboa OU 

Porto, deveia a Iicenra apresentar-se tanto ao escrivão de faaenda de um 
como de outro d'esses bairros para que ambos observem o que acima 
estabelecido. 

$ 2." No caso de traspasse do estabelecimento para que tiuer sido pas- 
sada a Iicença, p6de esta transferir-se, emquanto durar o seu praso, para 
o novo possuidor d'esse estabelecimento, obseriando-se preuiamente o 
o $ anlecedente determma com respeito ao seu averbmenb.  

$ 3." Por lallecimeoto do possuidor da licença, passa esta a aproveitar 
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aos herdeiro% obserqadas que sejam as formai~dades estabelectdas nos an- 
.tecedentes $$i c 

Art. .l2.; Das licenças fiswes,, que se passarem nos lermos ,$este re- 
gulamento, .se fará nas repartiçóes de fazenda dos concelhos ou bainros o 
competente registo, o quak consrstirá nos talões d'essas licenças, que serão 
canseruado$ nas respectivas cadernetas. 

,.f, I,." As licenças que se inutilisarem na occasião de serem expedidas 
.ficarão juntas aos respectivos talões com a declaração de «inutilisada » 
, ,*$j 3.' As, licenças terào uma numeração de ordem es  seguida em cada 
atino, que começará de novo em 1 de janeiro do anno seguinte, ainda que 
na mesma caderneta, quedurará emquanto contiver impresws aprove~tateis. 

Art., t 3 . O .  Os escriuães de Sazenda, na occasi8o da entrega das licenças 
aos interessados. devem ler-lhes os artigos d'este regulamento, qiie esta- 
betec~m tanto a ohrigaçáo da escripturapeo do Iirro do movimento dos seus 
estabelecimentos, como as penas em que incotrem pela falta de r~gorosa 
observancia das demais disposições que Ihes dizem iespetto. 

AiS. 14: Att! .ao &a i 5  de eada mez remetterão os escrirães & fazenda 
~ae,respectivo delegado do thesouro uma relação, conforme o modelo n." 3, 
das hcenças que tiverem passado no mez antecedente. 

$ unico. Das relaç6es recebidas de todos os conceliios e bairros do 
districta, organisará o delegado do thesouro uma outra, que enviará á di- 
recção geral, das eontribuiçòes directas até 30 do mesmo mez. , - 

Art. 15." Todas as cadernetas de I~enfas ,  cujos ,impressos tenham sido 
p r e m W o v ,  ser80 remetiidas á direcção geral das contriburçaes~ directas, 
conjuntamente m m  as copias das iiquidaçòes, a que se refere o $ 2.' do 
artk@,9? , . r , \ , ,  , 

Ari: i6,?.Em cada deposito ou casa de ienda n2o podem estar abeitos 
maisde dois volumes de cada qùalidade depoliora ou dgnamitd. Todos os 
mais que existirem de manufactura nacional de~ern tonaerrar-se fechados 
com os inloiucros das fabricas, e com a estampilha da alfandega os T e  
forem d e  procedenaa estrangeira. I , 

Art. 17.' De todos os alvaris de licença administiativa que forem con- 
cedidos para, fabrica, depos~to ou caqa de venda de polvora ou dynamite, 

,nos termbs do capitulo v do decreto de 21 de outubro de 1863 e do rc- 
gulamento de 19 de agosto de 1880, dardo os go~ernadores cit.is conhc- 
c~meùto ao$ respectivos delegados do thesouro dentro de t 3  dias da data 
d'esses alvarás, dos quaes os mesmos delegados tornar30 as convenientes 
notas, e remetteyão d'eilas um extracto aos esiribáes de fazenda dos con- 
celhos ou bairros da situaçdo dos mencionados estabelecimentos para os 

06ns rndicados n'este regulamento. 
Art 18." Ate ao dia 15 de cada mez remetieráo os directores das a]- 

fandegs do conánenk do reino e ilhas ad~acentes aos delegados do the- 

sourn dos respectivos districtos uma nota circ~mstan~iada sobre a impor- 
tapào OU expottaçãb da p~lvora, dynamite ou nrtrato de potassa [dalitre);~ 
designando: ' ' 

Quanto á importaçâo: 
A data em que se effectuou; 
Nome e resrdencia do impoi.lador ; 
Fabrica, deposito.ou casa de venda para que foram destinados os artigos 

impor tados; 
A quantidade de eada um d'esses artigos. 

Pelo que respe~ta exportayão: 
Data em que se effectiiou; 
Nome e residencia do exportador; 
Fabrica, deposita ou casa de ienda de que saíram os artigos exportados 

e para onde; 
A qz:antidade de cada um d'esses artigos. 
unico. Os delegados do thesouro, logo que recebam estas notas, ti- 

rarão d'ellas a parte que disser respeito a cada concelho da situação das 
fahiicas, depòsitòs ou casa de íenda, e a remetterão ao competeiife escribão 
de fazenda para os delidos' effeitos 

Art 19: O que tiver deposito ou casa de tenda de polvora ou dynamite, 
sem que para isso se teiiha previamente habilitado com a competente 11- 
cença fiscal, incorre na pena estabelecida no artigo 128.0 do regulamento 
de 14. de novembro de 1878, alem de ser obrigado a pagar o imposto que 
dever, segundo as diaposições d'este regulamento. 

Art. 20 " Os fabricantes, donos de deposito ou de casa de venda de 
polvora ou dynamite, que deixarem de ter escripturados em delida ordem 
os liiros do movimento dos seus estabelecimentos, nos termos que deter- 
mina o artigo 8.', OU não prestarem os esclarecimeiitos a que sáo obriga- 
dos, ou obstarem a que nos mesmos estabelecrmentos se exerça toda a 
fiscalisação necessaria para garantia do imposto a que este reguiamento 
se reftrie, incorrem nas penas estabelecidas no codigo ~ e n a l  para os que 
desobedecem aos maiidados da alictoridade. 

Art. ' L i . 9 a s  transgressões, a que não corresponda pena de prisáo, 
poderao os trarisgressores pagar sem dependencid de processo as multas 
em que tiverem incorrido, coiifessando pre~iameute a transgressãoperante 
o respectivo escriiâo de fazenda, e pedindo guia para pagamento d'essas 
multas. 

Paço, em 21 de fevereiro de 1884.-El>~es~o Rodolpho Hintne Rabearo. 



Tabella da imposto que ha a uobrar peIas licenças para casas de ~cnda da polvora 
ou dynamite, a que se refere e artigo 5.O do regulamento de 31 de feiiereiro 
de 1881. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Um anuo-mmimo do imposto 
Por cada 40 ktlogramrnas de polvora ou dynamile a mais de 

80 que se vende1 durante o anno *O0 reis Quando a maiona 
da'venda exeeder a 1 920 kilogr&nas, nada mais se paga. 

Nove mezes - mmimo do imposto ................... 46133 
Por cada 10 kilogrammas de polvora ou dynamite a mais de 

Licenças por 1 60, que se vender nos nove mezes, 100 r$s Quando a maiona 
da venda exceder a 1 950 kilogrammas, nada mais se paga. 

Seis mezes - rninimo do imposto.. ................... $400 
Por cada 10 kilogrammas de polvora ou dynamite a mais de 

40. oue se vender nos seis mezes. i00 reers Oaando a maiaria 
davbda exceder a 1 960 kilogrammas, n z a  mais se paga 

[Tres mezes - minimo do imposto. . ...... . 6900 
Por cada 10 kilo~rammas de oolvora ou dvnamite a mais de 

20, que se vender nos tres mezes, 400 reli Quàndo a maiona 
da venda exceder a 1 980 kilogrammas, nada mais se paga. 

Paço, em 21 de fererelro de i884.-Ermsto Rodolpho Hintze Ribeire. 
(Omíltimos os modelos juntos a este regulamento.) 

(No Diano do G o v m  de 3 de marco, n." 50). 

DECIMA DE JUROS 

Provisão de 31 de março de 1781 

D. Maria, por graça de  Deus rainha de Portugal, e dos Algarves, 
d'aquem, e d'alkm mar. em Africa Senhora de Guin6, e k .  Maado a v6s 
proredor da comarca de. .. que nâo iecebues denumias de  dinheiros não 
manifestados, dadas pelos devedores, ou por pessrvas por dles mandadas, 
na fórma da minha real resoluç8o de  6 de dezembro de 1780, wmada em 
consulta do conselho da minha f a z d a  de i 5  de novembro de 1779: o 
que assim compnreis pela parte que vos tbcam, fazendo participar este 
minha resolução a todos os superintendentes das decimas do dis t~ic to  da 
vossa comarca, para que assim o executem. A Rainhz Nossa S e n b ~ a  O 
mandou pelos mibistros abaixo assignados, do seu conselho, e de da sua 
real fazenda. Gabriel Antonio dos Santos a fez em Lisboa a 31 de m a r p  
de 1781. Francisco Paes de  Vascmellss a fez escrever.-Gonçalo Jud 
da Silveira Preto. - D. Diogo de Noronha. 

(Na Colleqüo da legzslqão porlugwza por Aotopio Delgado da Silva, f77.5-[790, 
pag. 997), 



LEI DE 24 DE MAIO DE 1867 

IMPOSTO DO SÊLLO 

Lei de 21 de abril de 1884 

' , , c 

, Dom Luiz, por i r iça.  de' Deus. rei de Portugal e doa Algar~es, etc. 
Fazemas saber a todos os nossos subditos, que as cBrtes geraes decretaram 
e 06s querem08 s lei seguinte: 
, Aftigo 1.3 .SSo isentos de impost~ de sQlo os assentos de registos civil 

ou paroçbial, mesma os que..importítrem pexfilhação de pessoas ppkres. 
&sendo quem os hvrar declarar á margem que foraoi gratuttoo w8aclos 
a,ique se referem, por falia de meios d'essas pessoas. 

, Ar&. 2 . O  Fica revogada a legislação em contrario. 
, Mandamos por tanto, etc. Dada no P a ~ o  da Ajuda, aos 21 de abril de 
1.884-EkR~r com rubrica e, guarda.-Lopo Vaz de Sampazo e Mello. - f h e s t o  &odolpho ffintze Rtbewo. - (Logar do dllo grande das armas 
reaes). 

f Carta de lei, etc. 
(No Dlarao do Governo de 41 de abril, R ?  W). 

Lei de 24 de maio de 1884 

Dom Luiz, por graça de Deus. rei de Portugal e dos Algarves, etc. 
Fazemos saber a todos os nossos subditos, que as cbrtes geraes decretaram 
e nbs queremos a lei seguinte: 

Artigo i." Os recibos dos premios de qualquer seguro são equiparados 
para o pagamento de imposto do s6llo aos recibos entre particulares. 

Art. 2.' Fica revogada toda a legislacào em contrario. 
Mandamos portanto, etc. Dada no Paço, aos 24 de maio de 1884.- 

EL-REI, com rubrica e guarda. - E m t o  Rodolpho Hintze Rcbeiro. - 
(Logar do s6llo grande das armas reaes). 

Carta de lei, etc. 
(No Dunso do G w m  de 3 de junho, n.O 125) 



LEI DE 21 DE NA10 1884 i043 

ouawisnclo E ADMINISTRAÇIIO 
DA FAZENDB PUBLICA 

Lei de 21 de maio de 1884 

Dom I.uiz, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarses, etc. 
Fazemos saber a todoe os nossos subditos, que as cortes geraes decreta- 
ram e n6s queremos a lei seguinte : 

.................................................... 

sãcçÃo v 
Execuções fiscaes 

Artigo 96 O As eaecucòes fiscaes administrativas por impostos e mais 
rendirneiitos publicos correrao peraiile os tribunaes judiciaes. 

$, 1." No que respeita á cobranca por impostos e mais rendimentos do 
estado ou do districto, serio escriváes do processo, quando correr perante 
o juiz de direito, os respectivos escritães de fazenda; e no que respeita á 
cobraiiça por impostos e mais rendimentos municipaes e paroehiaes, será 
escrikao do processo, nos mesmos termos, o respectivo escrivão da admi- 
nistra@~. 

2." Das disposiy6es d'este artrgo exceptuam-se as comarcas jiidiciaes 
de Lisboa e Porto. 

$ 3 . O  l? o governo auctorisado a regular a fórma do processo applicavel 
a estas execuções, de modo que sejam terminadas em prasos certos e com 
o minimo dispeodio possivcl para os contribuiutes. 

.................................................... 
Art. 44." Ficam por esla f6rrna alteradas as leis eieitoraes, as de re- 

crutamento e de execuçòes administrativas, e revogada toda a legislaçào 
em contrario. 

Mandamos portanto, etc. Dada no P a ~ o  Ajuda, em 21 de maio de 1884. 
-EL-REI (com rubrica e guarda).-Antonzo Maria de Fontes Pereira dc 
Mello-Augusto Cesar Barjona de Freotas-Zopo Vaz de Sampalo e Mello 
- Erneslo Hodolpho Iiintre Rfbetro -Manuel Pinheiro Chagas - José 
Vaeente Barbosa du Bocage- Antonio Auguslo de Aguiar. 

Carta de lei, etc. 
(Xo Dtarto do Governo de 23 de maio, n o  116) 
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publrca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  870-873 

1843 . Portaria de 44 de junho (Dearna dejuros) . 474-175 
O . Resolu$ão de 1 de julho ( Idem)  . 45b476 

. Lei de 10 de julho (imposto do silio) . . . 597-602 

. Resolu~ão de 1 de agosto (Dzreztos de merc6) . . 709 
-Portaria de 18 de outubro (Deama de juros) . . . . . .  k77-678 

. . . . . . . . .  1844-Deerelo de 29 de maio (Dtreztos de merd) 710 
-Lei de 12 de dezembro (Deczma dejuros) . . . .  4 7 8  
-Lei de 12 de dezembro (Contrsbuzçho de regulo) / . IilP-520 

1845 -Lei de 86 de março (Dzreztos & mrcê) 7iO-711 
-Lei de 'L3 de abril (Cdnbuzção de vegisto) . 5204il 
-Lei de 23 de abril (Imposto do sêUo) 609-603 
-Portaria de 15 de novembro (Dzralos de ~ c ê )  . . 712 

................ -Portaria de 5 de dezembro (Dtcbnul de j u r ~ s )  47948'2 

1849 . Decreto de 10 de novembro (Organzsafão e adnirnlstra@o da fazenda 
publica) ... .. 879483 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ~ e e r e t o  de 29 de dezembro (~dernf 883-885 

1851 . Decreto e instrucç6es regulamentares de 28 deabiil (Declmadejuros) 484-&98 

........... 4852 -Decreto de 31 de dezembro (Contrtówz$Üo pre<lzal) 93-96 
. . . . . . . . . . .  . Decrelo de 29 de dezembro (Dtnmn de pros) 493499 

........... . m 1)ecrpto de 1t de agosto (Conlrzbuzção de registo) 521-523 ........... 
D -Decreto de 31 de dezembro (Impostos sobr~ mleaas) 739-760 

4854 . Portana de 2 de outubro (Decrffla de1ut.o~) . . . . . . . . . . .  499-50C 

. . . . . . . . . . . . . .  . i855 Lei da 17 de ~ulho (Contr~bu~çãi, predial) 99-100 

..................... í851-Lei de 15 de abr~l  (Conl?rbuzp preiEza1) 101-103 
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Paguias 
1857- Decreto de 21 de abril (Idem) . . .  ...... $04-105 
. Lei de 25 de abril (Idem) . . 406-107 
. Portana de 27 de abnl (Idem) . 107-108 
. Lei de 15 d e  julho (Idem) 109 
. Lei de 9 de maio (Contrabuzção de reglsto) . 583 

i858 . Lei de I &  de agosto (Confrtbwzpio predcal) . . . . . . . . . . . . . . .  410-111 
. Portana de i7 de fevereiro (Denma dejuros) . . . . . . . . . . . .  501 
-Decreto de i1 de maio (Dztatos de rnercé) . . . . . . . . . . . .  712-713 
. Decreto de i7 de junho (Imposto sobre rmnas) ................ 760-770 

1860 -Lei de 30 de ]unho (Contnbarção predal) .................. 
-Lei de 30 de julho (Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Lei de 30 de julhd (Idem) .......................... 
- Lei de 30 de juiho (Idem) ............................ 

D . Instrucções regulamentares de 7 de agosto (Idem) . . . ... 
. a Lei de 11 de agosto (Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Lei de 30 de julho (Cmtr6buzçáo zndatrzd) . . . . . . . . . . . . .  
-Lei de 30 de julho (Contnbuipão de renda de casas e samptilarza) .. 
-Instrucções de i 0  de agosto (Deczma dejurosf ................. 

m -Lei de 30 de junho (Cuntrzbuz~ão de regasto) ................. 
m -Leide1ideagosto(ldem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-Lei de 1 i de agosto (Dzreatos de merci) ....................... 
- Decreto de 21 de agosto (Idem) ........................ 
- Lei de I i  de agosto (Organasqão 8 admznatrqão da fazenda pubbea) 

a - Decrelo de 3 de novembro (0rgantsaf.ão e admnulrqBo da fazenda 
publzca) ....................................... 

186i -Lei de 11 de setembro (ConlrzhzçG~ predtal) .................. 146-117 
-Lei de 22 de agosto (Conlrzbuqão indwtnal) .................... 272-273 
-Lei de 17 de agosto (Conlnbuqão de regzsto) .............. 629430 
-Lei de i 7  de agosto (Imposto h sèllo) ...................... 606608 

r -Lei de 26 de abril (Idem) ............................... 604-605 
a -Lei de 22 de fevereiro (Organzsa~ão e admzntstração da fazenda 

publsca) ................................ . 897-898 

1862 -Portaria de i 8  de janeiro (Conirzbuzyüo predtd) 117 
-Lei de i 7  de julho (Idem) . 117-119 
-lnstmcções regulamentares de i 7  de lulho ( I d a )  i19 
-Lei de 7 de julho (Contrzbwção rndustnal) 273 

r -Lei de 7 de ]olho (Contrzburçiio &remia de casas e sumptuarza) . 389 

Paginas 

1862 -Decreto de 15 de abril (Impostos sobre mmm) . . 770-77'2 

1863 -Lei de 20 da junho (Contnbuzção de renda de casas e sumptua?za) 389-390 
-Lei de 132 de junho (Contrzbuz~üo predzal) . 119-120 
-Lei de 43 de junho (Idem) 120-191 

8 -Lei de 13 de lulho (Idem) . . . 121 
B -Decreto de I 4  de agosto (Idem) i 2 i  

i864 -Decreto de 1 de ]unho (Dtreztos de merd) . 719-72Q 

-Lei de II de junho (Contrrburçáo predtal) 112 
B -Lei de 11 de ]unho (Conlrzbutção de renda de casar e sumptuarza) 391 

. . . .  -Decreto de 28 de julho (Cmtrzbutçãopredzal) i22 

1865 -Portaria de 3 de fevereiro (Contrzbutção predial) 193 

i866 -Lei de 23 de abril (Diredos de mercê) . .  721 

n -Lei de 29 de maio (Contrsbuzçáo predzal) . 183-128 

i867 -Lei de 16 de abcil (Emolumentos das secretarzas d'estado) 743-749 

-Regulamento de 2I de maio (Idem) 754-73'2 

-Lei de i de julho (lmposto do s&to) . . . 6 0 W  
-Lei de i de julho (Dzratos de merc!) 721-722 

n -Lei de 1 delulho (Organzsqáo e admtnzstrqão da fa~tridapubbca) 898-900 

i868 -Decreto de i 3  de fevereiro (Organzsqão e admznutrqão da fazenda 
pubbca) 900 

-Decreto de 12 de outubro (Emolumentos das secretartas d'estado) . 792-751 

-Decreto d e  30 de novembro (Dtrertos de mercê) . 723 

1869 -Decreto de 21 de janeiro (Emolumenfos das secretarzas d'estado) . 
-Portana de 27 de fevereiro (C@ntrzbutqão de registo) 
-Decreto de 2 de março (Idm) . 
-Portaria de 11 de março (Dectma de~uros) ........... -Portana de 9 de abril (Conlrdbuação de regzsto) 

D -Decreto de 7 de abril (Contrzbup-o predlal) 
-Decreto de 44 de abril (Organzsqão e admmzstrqáo da fazenda 

......... pubbca) ...................... 
-Decreto d e  30 de abril (Emolu?nentos das secretarias d'estado) 

. . .  
n -Lei de 1 de julho (CmUrzbuição de regasto) 
m -Lei de 1 de julho (Imposto do sêllo) 

-Lei de 17 de julho (Contrsbaqão de renda de casas e sumptwna) . 
66 + 
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4863 -portwa de 27 de julho ( Idm)  
-Lei de 30 de ~nlbo  (Contr~butcão predzal) 

s -Lei de 50 de julho (Conírhqão indualna0 . 
-Lei de 94 de agosto (Contrzbuzção pledzal) 
-Lei de 24 de agosto (Contrtbuqão zndustrml) . .. 
-Lei de 29 de agasto (Wrzbuzção p? edzai) 
-Lei de 30 de agosto (Imposto do sêllo) . . 
-Lei de 34 de agosio (Contrtbuqão de regzsto) 
-Lei de i de setembro (1mp:slo do ~6110) 
-Lei de i de setembro (Direzlos de w c ê )  
-1nstrnepes de I de setembro tContrtbuição predaal) 
-Regulameuto de 9 de setembro (Idem) . . .  
-Decreto de 12 de outubro (Idem) 
-Portana de 15 de novembro (Cmt?abuz@a de repto) 
-Decreto de 25 de novembro (Contrtbutção predtal) 
-Decreia de 20 de novembro (Idem) 
-Decreto de 30 de dezembro (Idem) 
-Decreto de 30 de dezembro(0rqanzsapãu e admznzstrqão da fazenda 

publzca). . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
4870 -Decreio e regulamento de 4 de janeiro (ürganuaçáo e admrnwtraçáo 

da fazenda puúlzca) .... . . .... 
- Regulameuia de 26 de abril (idem) . 
-Decreto de 48 de abril (Cmtnbuqão predzai) 

Lei de Si de maio (Dzr&os de m c è )  , .. 
-Decreio de 30 de junho (ConCrtburção predui). . 

B - Decreto ,de de de junbo (C8ntribtqão de rquto) 
B -Decreto de 31 de lulho (Emlwmentos da8 secretanas #esta&) 

-Decreto de 23 de outubro (Con'rzbutção predzd) . 
-Lei de 27 de dezembro (Idem) . . . 

i872 - Lei de 9 de maio (Co~rtnõuzgão pretizal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Lei de 9 de maio (Contrzbutç industrzal) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Lei de 9 de maio (Contnbuzção de renda de Gabas e sumpiuarta). . . 

D -Lei de 14 de m o  (Cmtribai$ãopredcd) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
s - Lei de 44 de maio (Contnbaiição zndustrial) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Lei de i 4  de maio (Idem) . . .. . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
-Regulsmento de 28 de agosto (Idem). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Decreto de 30 de  agosto(ConireBut@o de r& de casas eaumptrarza) 
- Regulamento de  30 de agosto (Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Decreia &e fk de novembro (Bnolumenlos das secretorias d'lstado) 

Paginas 
39% 
158 
273 
i29 
274 
i30 
610-611 
532334 
6144i9  
724 
130 
i31 
431-134 
035 
i 3 i  
134-133 
135-438 
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4873 -Lei de 8 de março (Contrzbuz$ão de Peqzsto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Lei de l 9  de março (ConCrzbuiçáo predzal) . . . . . . . . . . . . 
-Lei de 2 de abril (Imposto do sêllo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Decreto de 3 de junho (Contrzbuzção zndustruil). . . . . . . . . 
-Portaria de 30 de agosto (Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Poriaria de L7 de outubro (Organzsqão e adminzslrqão da fazenda 

pubttca) .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
-Decreto de 3l de dezembro (Idem) . . . . . . ... .. .. .. . .. . . . . . 
-Decreto de 31 de dezembro (Contrsbuqão de renda de casas e sum 

ptuaruc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i874 -Lei de 6 de abnl (Organzsação e adrnanastrqáo da fazenda publam) 

2 -Lei de 13 de abril (Contnbuzção & regasto) 
-Lei de 23 de abril (Organmqão eadmtnistração da fazendapublica) 
-Decreto de 15 de outubro (Contrnbuição predral) 
- Decreto de 30 de outubro (Idem) . 

Paginas 
574 
t47-i48 
613-618 
W 4 2  
312-384 

i875 -Lei de 22 de fevereiro (Conti-ibuzgão predial) . . . 157 
-Lei & 40 de marcp (Diratos de mwci) 733-726 
-Lei de 10 de abril (Contrzbu~ão industráai) . . 314-345 
-Lei de i0 de abril (Idem) . . 346 
-Lei de i0 de abril (Contnbuqáo de renda de casas e sumptwria) 417 
-Decreto de 30 de dezembro (Orgamsação e adm8nzstracão da fazenda 

pubhca) . . . . . 99&1001 

U76 -Decreto de 8 de novembro (Contrzbuqão p~edaalj . . . . .,. . . . . . iEiFL58 
n -Decreto de 28 de dezembro (Conbsbuqáo de regsto) . . . . . . . . . 079 

4877 - Decreta de 1L de junho (Contrzhzção predaal) . . . 138-159 
-Decreto d e  41 de junho (Imposlo do sêllo). . . .  61s 

B -Portal ia de 30 de lulho (Decima de juros) . . 503-m 
= -Decreto de 30 de agosto (Cantrhrção predzal) . .. .. G9-9-161 

-Decreto de 6 de setembro (Contn~uzção de regulo) . 579180 
r -Decreto de 20 ?e dezembro (Dbreztos de merd) . , . 727 

i878 - Officio de 46 de março (Contrtbuzção predrai) - . 161-16'2 
-Lei de 4 de maio :Organwqão e admznmbação da fazenda publwa) i001-i002 
-Lei de i5 de maio (Contrzbuz~ão zndustnal) . . 3k6 
-Lei de i7  de maio (Imposto do sêiio) . ..... 6 1 3 4 0  
- Pormia de i7  de maio (Idem) . . ... 620 

r -Decreto de 14, de noyemhro (Idem) . ' 620-672 
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Paginas 
1878 -Decreto de 17 de luiho (Dzrettos de mercê) . . . 727-728 

.............. 1879 - Lei de 31 de março (Contrzbuz~áo zndmtnaZ) 367 
... . . . . . . . . . . . . . . . . .  w -Lei de 23 de ]unho (Idem) .r 387-368 

i, -Lei de $3 de junho (Imposto do sêllo) . ............. 672-673 
= -Decreto de 3 de julho (Idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  673-674 

1880 -Lei de 3.t de março (Contrzbuzção zndustvral) .............. 368 
n - Lei de 31 de março [Contrzburçáa de renda casas e sumptuuna) 417 

-Lei de 31 de março (Deczma dejuros) . 806 
-Lei de 31 de março (Conl~lbazção de regwto) . 880 
-Lei de 3 i  de março (Dlreztos de merc2) . 798 

= -Lei de 31 de m a r p  (Nati rcuias e cartas) ..... 736 
a -Oficio de i 0  de maio (Deczma dejuros) 505-506 
2 - Offieio de  40 de maio (Contrai~uz~áo de r e q ~ s t o ) ~  . . . 380 

-Lei de 15 de maio (Organzsação e admzl~wtração da fazenãapaòlzca) 1002-1006 
-Lei de l7 de maio (Contr~butção p~edial) . . . . . . . . . . . . . .  162-167 
-Lei de 18 de maio (Contr8burção de regwto) 581486 
-Decreto de 3 de junho (Conírrbue~áo zndushaal ). ............... 319-392 
-Decreto de 3 de junho (Contnburção de ~ e n d a  de casas e sumpfzulrza) 417418 
-Lei de i 6  de junha (Contrrbutpeo predzal) ................. 167-168 

I -Decreto de $7 de junho (Orgamqão  e admzn7stnrçáo da faxenda 
prbltea) . . . . 1WL-1006 

= -Lei de  i 8  de junho (Importo & rendzmnto) . . . . . . . . . . . . .  3-9 
B -Lei de 22 de ]unho (Imposto do séllo) . . .  674-690 
m -Decreto de 26 de junho (Dzrettos de mercd) . . . .  . 728-733 

. . . . . . . .  -Decreto de 46 de junho (Manculas e cartas) 736-742 
-Portaria de i de julho (Contrebuzção predial). . . . . . . . . . . . . .  168-171 
-Decreto e instrucções provisorias de 17 de lulho (Imposto de r d z -  

mpntoj ...................... ............. 10 
-Portaria de 23 de julho (Idem). ...................... 40 
-Decreto de 20 de outubro (Contnbuqão predzal) .............. 171-179 
-Decreto de 20 de outubro (Conl~lbul~ão de renda de casas e sum- 

ptuarul) . . . . .  ................. 418440 
-Decreto de .IZ de novembro  imposto de rendaarento). .!. ...... 10-64 

* -Decreto d e 3 7  novembro (Cmtrzbu~ão piedzd) ............... i 73 
-Circular de 9 de dezembro (Imposto de rendamto)  ........... 62-67 

1881 - Lei de 28 de ]unho (Contabdtdade pubbca) 
-Regulamento de 25 de, agosto (Contv~buz~üo pledzal) 

D -Regulamento de 31 de agosto (Contabrlrdade publica) 
-Decreto de 6 de setembro (Contnbuqão piedzd) 

D -Decreto n o 3 de 1 de setembro (Conlrzbrzção mdustnal) 
B -Decreto n o  6 de 1 de setembro (Idem) 

-Decreto n o 9 de 4 de setembro (Conirzbuz$áo de venda de casas e 
sumptuarza) 

-Decreto n o 8 de 1 de setenrbro (Conlrzbuzyão de reyzsto) 
- Decreto n a 7 de 1 de setembro (Imposto do séllo) 
-Decreto de 14 de setembro (Idem) 

D -Decreto de 29 de setembro (Contahzlidade publica) 

Paginas 
781-796 
173-247 
797-860 
2is-282 
383 
383 

r882 - Lei de 26 de abril (dddzcronal de 6 por cento) 773-779 
-Lei de 1 de junho (Contrzbuqáo predzal) 293-2% 
- Officio de 30 de junho (Imposto de rendrmento) 89-91 
-Oficio de 30 de  unho (Contrtbuzçüo zndustnal) 383 
-Portal ia e instrucções de 6 de dezembro (Dzf.atod de mel cê) 732-73'136 
-Decreto de 7 de dezembro (Contrzbuzção predzal) 234-263 

1883 -Decreto de 21 de junho (Contrzbuzpio pred~al) 362-266 
B -Lei de 27 de junho (Organzsqão e admnnwtrqdo da faz~nda publzcai 1005-1007 
- Decreto de 5 de julho (Contnbuzção predzal-Appendzce) 1009-1011 

1884-Regulamento de 21 de fevereiro (Cmtnbuzçáo zsdwtrral-Appendrre) 6032-1038 
-Lei de '21 de abril (Imposlo do stllo- Appendice) 1060 

B -Instrucções de 7 de maio (Conlnbuzçüo predral-Appenáx'ej 1011-1031 
r -Lei de 31 de maio (Organzsação e admnzstração da fazenda publzea 

- .4ppendzce) . 1044-10&3 ........................... 
-Lei de 24 de maio (Imposto do sRlo - Appendtccj i061 

1881 -Portaria de 48 de fevereiro (Imposto de rendrmenio) 77-79 
- Lei de 29 de março (Emolumentos das semelareas d'estado) 758 
-Decreto de 21 de abnl (Imposto de rendimento) . . . . . . .  80-84 
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Imposto de rendimento 

Pag~nas 
................................ i880 -Lei de 18 de junho 1-9 

. . .  V -Decreto e ~nsiruqões pronsorias de 17 de julho . . 10 
-Portaria de 23 de julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . -Decreto e regdameoto de 18 de novembro .................. 10-62 
- C~rcular de 9 de derembro 62-77 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i881 -Portaria de 25 & fevrrem ............................. 77-79 
............................... . -Decreto de %t de abril W 9  

i882 . Offieio de 30 de junho .................................. 89-91 

Contribuição prediai 

1852 -Decreto de 31 de dezembro . .............. 93-96 

1853 . Lei de 1 de ]unha 
-Lei de i 8  de agosto 
-Regulamento de 9 de novembro 

i855 . Lei de I7 de luibo . .......... 99-03 

1857 -Lei de L5 de abril . . . . .  101-101 
s -Derreto do 16 de abril . . . . . .  103 

-Decreto de Yi de abril iOCi05 
n -Lei de 2 .: de abnl .... 106107 

-Portaria de 47 de &r11 . . .  iOi-i08 
-Ze! de 15 de julho 109 
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Paginas 
110-ili 

Pajinas 
-Decreto de 25 de outubro . . . . .  4s-444 
- Lei de 27 de dezembro . . . . . . . . . .  i 44  

1858 -Lei de I& de agosto 

1860 -Lei de 30 de junho 
-Lei de 30 de jullio 

31 -Lei de 30 de julho 
-Lei de 30 de ~nlho  . . 
- lnstrueqões regulamentares de 7 de agosto 

1872 -Lei de 9 de maio 
Lei de 19 de maio . . . . . .  

1873 -Lei de 19 de março 167-148 
-Regulamento de 17 de abril , , . - -  - 168-15% 
-Decreto de 31 de dezembro - iJ2-153 i860 -Lei de 11 de agosto . . 

1874-Decreto de 15 de setembro . . . . i54 
n -Decreto de 30 de outubro . . . . . . .  194.-136 

1862 - Portaria de i8 de janeiro. . . .  
- Lei de 17 de julho 
-Instrucções re~lamentares  de 19 de julho 

1875 -Lei d e  22 de fevereiro . . . . . . . . . . .  . $57 

1876 -Decreto de 8 de novembro . . . . .  lS7-168 
1863 - Lei de 22 de junho 

- Lei de 23 de junho 
-Leide13dejulho . . . . .  -. . . . .  
-Decreto de I1 de agosto . . . . . . . . . . . . .  

1877 -Decreto de  14 de junho . . . 158-199 
-Decreto de 30 agusto . . . . - . . . . . . . . . .  . 169-161 

1878 - Oficio de 26 de março .... . . 161-162 
1864- Lei de 11 de junho.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Decieto de 28 de julho . . . .  
. . .  4880 - Lei de  17 d e  maio .... 168-167 

- Lei de 16 de junho . . . .  . . .  167-168 
- Portana de 1 de julho . . . . . . . . .  - 16ü-174 
-Decreto de 20 de  outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4il-i72 

B - Decreto de 27 de novembro . . . . . . .  . 473 

1865 - Psrtaria de 3 de fevereiro . . 

1866 - Lei de 29 de maio . . .  

i869 - Decreto de 7 de abril . . 
-Lei de 30 de p l h o  
-Lei de 2& de agosto 
- Lei de 30 de agosto 
- Iustrueções de 2 de setembro 
-Regulamento de 9 de setembro 
-Decreto de 12 de outubro 
-Decreto de 25 de novembro ... 
-Decreto de 25 de novembro 
-Decreto de 30 de dezembro. 
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